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PROGRAM AKCÍ
NA ZIMNÍ SEMESTR 

ŘÍJEN

EFEKTIVNÍ STUDIJNÍ METODY A NÁŠ MOZEK

středa 16/10, 17—20 h

JAK ZVLÁDAT STRES I—III
pedagog a lektor Mgr. et Mgr. Jakub Švec 
čtvrtky 31/10, 7/11, 14/11, 17—20 h

VŠE O INVESTICÍCH
lektor Ing. Miroslav Škvára, MBA 
čtvrtek 5/12, 17—20 h

KRITICKÉ MYŠLENÍ
lektor Ing. Jan Mojžíš
středa 9/10, 17—20 h

PARTNERSKÉ VZTAHY I—IV

čtvrtky 3/10, 10/10, 17/10, 24/10,  17—20 h

ONLINE SEZNAMOVÁNÍ
socioložka a psychoterapeutka Markéta Šetinová
čtvrtek 12/12, 17—20 h

SEBEVĚDOMÍ, SEBEDŮVĚRA A STRACH I—III 
lektor Ing. Lukáš Kučera 
středy 13/11, 20/11, 27/11, 17—20 h

TRÉNINK PAMĚTI
lektorka Ing. Dana Steinová 
středa 6/11, 17—20 h

JEDNORÁZOVÉ A VÍCEDÍLNÉ AKCE

CENTRUM
INFORMAČNÍCH

A PORADENSKÝCH
SLUŽEB ČVUT

Akce CIPS jsou určeny pro studenty ČVUT. Zdarma.
Registrace nutná: www.cips.cvut.cz/akce
Více informací: seminare@cips.cvut.cz

CIPS – Studentský dům, přízemí
Bechyňova 3, Praha 6-Dejvice 

www.cips.cvut.cz,      CIPS ČVUT

WORKSHOP #PRSAKOULE
školitelé Loono týmu
středa 2/10, 18—20 h

LISTOPAD

JAK SE EFEKTIVNĚ UČIT
pedagog a lektor Mgr. et Mgr. Jakub Švec
čtvrtek 28/11, 17—20 h 

FINANČNÍ GRAMOTNOST
lektor Ing. Miroslav Škvára, MBA 
čtvrtek 21/11, 17—20 h

KOUČOVÁNÍ
koučka Ing. Markéta Veljačiková
každé uterý, 1/10—10/12, 14—17.30 h

DIVADELNÍ DÍLNA
lektorka Eva Helebrantová
každé úterý, 1/10—10/12, 17—19 h

HUDEBNÍ DÍLNA
hudebník Jan Chromeček
každé úterý, 1/10—10/12, 19.30—21.30 h

ZÁŘÍ— PROSINEC

KURZ KRESBY
lektorka Eva Votavová
každé pondělí, 30/9 —9/12, 15.45— 17.45 h

PRAVIDELNÉ AKCE

KURZ MALBY
lektorka MgA. Tereza Karolina Grover Mílová
každé pondělí, 30/9—9/12, 18—20 h

psycholog Mgr. Pavel Rataj

lektorka Ing. Mgr. Radka Loja

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
lektorka PhDr. Svatava Švihlíková 
středa 23/10, 17—20 h

PODNIKÁNÍ PŘI STUDIU
lektor Vojtěch Obr
středa 30/10, 17—19 h

PROSINEC

2019/2020

JAK ŘÍDIT SÁM SEBE A ZVLÁDAT SVÉ EMOCE I—V

pedagog a lektor Mgr. et Mgr. Jakub Švec
1. skupina: úterky 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 14—16 h
2. skupina: středy 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12,  9—11 h

cyklus pro doktorandy
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Není nic staršího než včerejší noviny. Toto konstatování Karla Čapka, které si 
oblíbili mediální specialisté i laici komentující aktuální dění a jeho rychlou pomí-
jivost, naštěstí neplatí pro jinou formu zpravodajství, kterou jsou časopisy. Třeba 
právě pro Pražskou techniku, která letos slaví své dvacetiny. Byť se na svých strán-
kách zaměřuje především na aktuální dění, je životnost mnoha článků delší. Pro 
některé čtenáře jsou časopisy zajímavé i po letech, a to nejen jako doklad dobových 
událostí a trendů. Mnohé projekty, které prezentujeme na stránkách univerzitního 
časopisu, jsou inspirativní bez ohledu na čas, stejně tak názory osobností školy 
mohou být i po letech důvodem k zamyšlení… 

Před dvacet lety se vedení školy rozhodlo nahradit tehdejší více oficiální Bulle-
tin ČVUT časopisem, jenž by měl nejen informovat, ale i reprezentovat. Jak se to 
v průběhu let dařilo? A daří se to i nyní, kdy velkou roli hrají mnohem rychlejší 
média, jakými jsou weby, Facebook, Instagram? Odpověď můžete hledat i v tomto 
vydání časopisu, které kromě již tradičně pestrého zpravodajství, rozhovorů s osob-
nostmi a dalších pravidelných rubrik přináší i ohlédnutí do historie časopisu. 
A koho toto „retro“ zaujme natolik, že by se chtěl do starších vydání dokonce začíst, 
ten může nahlédnout do elektronické verze časopisu – na webu nakladatelství 
(https://ctn.cvut.cz/ ) jsou pdf všech vydání od čísla 1/2008, na mediatéce ČVUT 
(https://media.cvut.cz/ ) jsou též k dispozici přívětivé „listovací“ verze od č. 1/2015. 
Počítáme s tím, že do elektronického archivu časopisu naskenujeme i nejstarší 
vydání. I historie má svou hodnotu.

Přeji nám všem, aby úspěchů a zajímavých počinů spjatých s ČVUT bylo stále 
tolik, že časopis bude mít o čem psát a nadále tak bude užitečným pomocníkem 
pro přenos informací i důstojnou propagací školy. 

vladimira.kucerova@cvut.cz
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Nová zkušebna pro excelentní výzkum
Unikátní zkušebna leteckých motorů ČVUT zahájila provoz. Slavnostního otevření se na letišti 
v Hradci Králové 25. června zúčastnili: náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír 
Bärtl, velvyslanec USA v ČR Stephen B. King, rektor ČVUT Vojtěch Petráček, generální ředitel 
GE Aviation Czech Milan Šlapák, děkan Fakulty strojní ČVUT Michael Valášek, primátor 
Hradce Králové Alexandr Hrabálek a další osobnosti. „Dnešní den je významným milníkem 
v propojování výuky a výzkumu s vývojem a výrobou jako ukázky cesty ČR k inovačnímu 
lídru Evropy. Jsem přesvědčen, že pouze takový systém aktivně přispěje k transformaci české 
ekonomiky na ekonomiku s vysokým podílem přidané hodnoty. Jsem hrdý na svůj tým, naše 
dodavatele a partnery z GE Aviation Czech, CEL, Praga Avia, kteří dokázali uvést do provozu 
tak komplexní zkušebnu v rekordně krátkém čase“, prohlásil děkan FS prof. Michael Valášek.
 (red)  [ Foto: Jiří Ryszawy ]

ČVUT si vylepšilo svoji pozici. V hodnocení prestižního světového žebříčku univerzit QS World university Rankings se pro 
rok 2020 umístilo v celkovém hodnocení na 498. místě, což je posun o 40 míst oproti hodnocení pro rok 2019. 

„umístění ČVut mezi 500 nejlepších univerzit na světě je skvělým pokrokem. Vzestup v hodnocení naší univerzity odráží kva-
litní práci všech zaměstnanců a studentů ČVut a jejich stále aktivnější zapojení do vědeckých, výzkumných a inovačních akti-
vit, které přinášejí ovoce ve formě publikací, patentů a dalších realizovaných projektů,“ uvedl k hodnocení doc. RnDr. Vojtěch 
Petráček, CSc., rektor ČVut.  
Žebříček zpracovává přes deset let poradenská společnost QS. Výsledky zahrnují šest kritérií, a to akademickou pověst, pověst 
u zaměstnavatelů, počty citací, počty citací na fakultu, počty zahraničních pracovníků, počty zahraničních studentů a poměr 
mezi studenty a učiteli. První dvě kritéria se vyhodnocují na základě celosvětového dotazníkového šetření mezi akademic-
kými pracovníky a zaměstnavateli, citace se určují na základě údajů v databázi Scopus společnosti Elsevier. Zbylá kritéria jsou 
interní data univerzity.  (red)

 ↘ Více na http://www.topuniversities.com/

Pomocník pro data
Přelomový webový portál Data Ste-
wardship Wizard vyvinutý na Fakultě 
informačních technologií ČVut 
usnadňuje práci výzkumníkům 
a správcům dat v současném trendu 
obrovského nárůstu datových 
objemů. Jedná se o mimořádnou 
spolupráci českých a holandských 
pracovišť ohledně řešení jednoho 
z palčivých témat současnosti a blízké 
budoucnosti – velkých dat. Internet 
věcí, bioinformatika, astroinforma-
tika a další disciplíny chrlí petabajty 
dat každý rok. Obecně lze současný 
trend nárůstu produkce dat přisoudit 
rozšíření výpočetní techniky do všech 
oblastí lidského života a disciplín. 
Projektu se věnují vědci v Centru pro 
konceptuální modelování a imple-
mentace (CCMi). (red)   [ Foto: FIt ]

 ↙ Deset let od založení slaví Fakulta 
informačních technologií ČVut. Jubileum 
si připomněla na slavnostním setkání 
a udílením medailí těm, kteří se zasloužili 
o její vznik a rozvoj, konaném 6. června 
v Betlémské kapli. „Byl bych rád, aby 
fakulta byla i nadále magnetem pro stu-
denty i zaměstnance. aby byla inspirací 
pro práci a nadějí do budoucna. aby byla 
synonymem kvality. Fakulta organizuje 
nebo spolupořádá mezinárodní vědecké 
konference a intenzivně spolupracuje 
s významnými českými i zahraničními 
společnostmi a průmyslem,“ uvedl děkan 
doc. RnDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. 
                           Ing. Pavla Bradáčová, FIt 
                                    [ Foto: Jiří Ryszawy ]
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přijďte si užít „Čas změn“!
Co čeká studenty i zaměstnance ČVUT v právě začínajícím akademickém roce? V čem bude jiný než ten 
předchozí? Jaké novinky připravuje rektor doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., jemuž se pomalu blíží poločas 
jeho funkčního období, když v čele školy stojí od února 2018?

Zatímco minulý akademický rok 
startoval s několika novými tvářemi – 
do významných funkcí přes léto přibyl 
prorektor pro informační systém 
Ing. Radek Holý a kvestor Ing. Jiří 
Boháček, tak letos se žádná takováto 
personální změna nekoná. Pokud vím, 
zatím jste nikoho na dosud neobsa-
zené místo prorektora pro zahraniční 
styky nejmenoval. Je tomu opravdu 
tak, že jedinou zásadnější novinkou 
v personální oblasti je prof. Petr Páta, 
jenž byl k 1. červenci jmenován děka-
nem Fakulty elektrotechnické?  
Ano je tomu tak, na počátku prázdnin 
nastoupil pan profesor Páta do funkce 
děkana FEL a v této roli po řadě úspěš-
ných let skončil své angažmá prof. Ripka. 
Svůj záměr jmenovat ho prorektorem pro 
zahraniční záležitosti jsem předložil červ-
novému Akademickému senátu, kde byl 
úspěšně projednán. S profesorem Ripkou 
jsme si dali volnější léto pro něj a o nástupu 
do nové role budeme detailně jednat nyní 
po prázdninách. 

Ve vedení univerzity jste od února 
2018, takže už jste spoustu věcí řešil 
podle svých představ. Co považujete 
za hlavní úspěšné počiny, které ČVUT 
posunulo zase o kousek dopředu? 
Přesněji stále přibývá věcí, které řeším dle 
svých představ a představ vedení univer-
zity. Za rok a půl mého funkčního období 
jsme museli zanalyzovat a vyřešit řadu věcí 
zděděných a nejasných. Za úspěch pova-
žuji, že se nám tyto historické pozůstatky 
podařilo téměř všechny vyřešit. Často to 
však stálo dost námahy. Z toho, co pod-
nikáme v novém období od základu nově, 
mám velkou radost, že se nám podařilo 
rozběhnout několik dalších strategických 
výzkumných projektů v programu OP VVV, 
že jsme získali prestižní granty v programu 
Horizont 2020 a připravili velmi kvalitní 
strategické návrhy pro budoucí programové 
období. ČVUT iniciovala vznik skupiny 
technických univerzit TECH8 a zapojila se 
rovněž do Asociace výzkumných univerzit. 
Máme tak mnohem lepší pozici pro hájení 

zájmů naší technické univerzity. V oblasti 
rozvoje spolupráce „se státem“ jsme se 
hodně posunuli v přípravě prostředí pro 
realizaci společného výzkumu s obrannými 
složkami státu. Velkou výzvou je rovněž 
to, že ČVUT byla pověřena koordinací 
vzniku evropského centra a sítě excelent-
ního výzkumu v oblasti umělé inteligence. 
Připravujeme projekt orientovaný na rozvoj 
základů umělé inteligence pro bezpečnou 
společnost, což je národní strategické téma 
vyhlášené na konci srpna vicepremiérem 
Havlíčkem.

Před začátkem minulého akademic-
kého roku jste v rozhovoru pro náš 
časopis uved, že rok 2018/2019 bude 
pro ČVUT obdobím rozběhu velkých 
projektů excelentního výzkumu. Jedná 
se o projekt Centrum informatiky 
vedený profesorem Pěchoučkem, 
Centrum pokročilých aplikovaných 
přírodních věd vedený profesorem 
Jexem, další jsou v oblasti leteckého 
výzkumu… Rozvíjejí se tak, jak jste 
předpokládal? Daří se realizovat prin-
cip spolupráce mezi univerzitními 
součástmi, jak jste si to vytýčil ve svém 
volebním programu? 
Všechny zmíněné projekty se úspěšně 
rozběhly a rozvíjely se dle předpokladů. 
Kupříkladu v Centru informatiky byl před 
několika měsíci spuštěn superpočítač 
pro využití při simulaci neuronových sítí, 
v Centru leteckých technologií byly dokon-
čeny dvě motorové zkušebny a na nich 
probíhají testy prototypů turbovrtulových 
motorů Catalyst. Obě nové zkušebny 
navštívili představitelé vlády, naposledy 
jsme ve zkušebně v Hradci Králové v srpnu 
byli s panem ministrem Havlíčkem. Z toho, 
jak funguje Centrum pokročilých apliko-
vaných přírodních věd, je zřejmé, že model 
multifakultní spolupráce, který jsem nastí-
nil ve volebním programu, je funkční. Prů-
běžně se snažíme iniciovat podobné široce 
založené spolupráce fakult mezi sebou či 
fakult a ústavů. Myslím, že v oblasti spolu-
práce mezi fakultami a ústavy se nám též 
začíná dařit, i když zde ještě zbývá dokončit 

nastavení a kodifikace pravidel vzájemné 
spolupráce. Na tom pracujeme pravě teď.

Na začátku vašeho funkčního období 
se hodně mluvilo o problémech 
v komunikaci, vy sám jste často zmiňo-
val nutnost spolu „mluvit“, hledat spo-
lečné řešení. Navenek to vypadá, že se 
situace zklidnila, že disharmonie mezi 
některými vedoucími osobnostmi 
univerzity a fakult, která dříve plnila 
i média, buď skončila, nebo není tak 
viditelná. Jak to vidíte vy?  
Myslím, že se nám skutečně podařilo 
nalézt společnou řeč a způsob komunikace. 
V některých chvílích to nebyl proces jed-
noduchý, ale jsem rád, že jsme se posunuli 
vpřed a spolupracujeme nyní v prostředí 
s větší otevřeností a důvěrou. Myslím, že vše 
toto pomáhá i k lepší komunikaci mezi jed-
notlivými osobnostmi. Není to samozřejmě 
tak, že by již neexistovaly problémy, ale 
máme myslím způsoby, jak je řešit v klidu.

Jedním ze žhavých témat byl Český 
institut informatiky, robotiky a kyber-
netiky, kde jste jmenoval novým 
ředitelem doktora Ondřeje Velka 
a profesor Mařík se stal vědeckým 
ředitelem CIIRC. Toto pracoviště zís-
kalo další významné evropské projekty, 
například RICAIP, s mnohamilionovými 
finančními dotacemi, rozšiřuje se jeho 
mezinárodní tým, jsou viditelnou sou-
částí školy. Takže je vše vyřešeno?
Ano, je to vyřešeno. S panem ředitelem 
Velkem se nám velmi dobře spolupracuje. 
CIIRC je ve stabilizované formě a rozvíjí se. 
Jak jste zmínila, velké projekty, jako RICAIP, 
tomu velmi přispívají. Pro otevřenější spo-
lupráci s fakultami jsme koncipovali jeden 
z celoškolských projektů pod vedením 
profesora Hanzálka z CIIRC, nyní připra-
vujeme integraci spolupráce týmů z CIIRC 
s kolegy z dalších součástí v oblasti umělé 
inteligence. Myslím, že v tuto chvíli se vše 
ubírá správným směrem.

Novinkou jsou též institucionální 
akreditace a s nimi spojené procesy 
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řízení kvality všech oblastí činnosti 
univerzity. Jak si vede Rada pro vnitřní 
hodnocení ČVUT? A počítáte nadále 
se zřízením samostatného odboru pro 
hodnocení kvality, jak se před časem 
o tom hovořilo? 
Rada pro vnitřní hodnocení pracuje 
výborně! Schází se každý měsíc a zabývá se 
intenzivně jak přípravou procesů institucio-
nální akreditace, tak přípravou hodnotících 
zpráv kvality, projednává aspekty vznika-
jícího návrhu kariérního řádu, vyjadřuje 
se k akreditacím programů. Jsem rád, že 
se nám podařilo tuto radu obsadit tak 
zkušenými kolegy. Dokáží pracovat s nad-
hledem a v zájmu celé univerzity a z toho 
mám velkou radost! V rámci reorganizace 
rektorátu bude přesněji definován odbor 
podporující hodnocení kvality. Bude praco-
vat v odboru pana prorektora Holého, který 
rovněž řídí proces přípravy institucionální 
akreditace.

A jak se rodí nová strategie ČVUT? Je 
již finální, nebo se na ní ještě pracuje? 
Míněno jak o směrování školy, tak 
rozvoj v investiční oblasti… V té sou-
vislosti se chci zeptat, jak to vypadá 
s prostory pro Kloknerův ústav a pro 
Archiv ČVUT, které se zřejmě budou 
muset vystěhovat z objektu v Zikově/
Šolínově ulici, tedy z budovy, jež patří 
VŠCHT.
Prezentaci dlouhodobé strategie ČVUT 
předpokládáme letos v listopadu. Do té 
doby budou dokončeny strategické záměry 
na další období a pokročíme v novém 
generelu rozvoje ČVUT. Zároveň musíme 
zapracovat do strategických úvah i čerstvě 
schválenou Metodiku 17+ pro VŠ a touto 
metodikou se musíme začít řídit. Několik 
odkladů a posunů jejího schválení nám 
samozřejmě přípravu reálné strategie 
zkomplikovalo – nelze pracovat bez znalosti 
vnějších podmínek v nadcházejících letech. 
Ale vše se posouvá vpřed a budeme připra-
veni.  V rámci tvorby generelu již vznikla 
první studie využití areálu Motol pro 
Kloknerův ústav a ÚTEF. Archiv se zřejmě 
přemístí do strahovského areálu. V rámci 
budoucí výstavby nesmíme zapomenout 
na vybudování nového výpočetního centra 
a záložních úložišť dat či budovy pro FIT, 
na rekonstrukci a dostavbu halových labo-
ratoří či rekonstrukcí kolejí. Mezi prvními 
velkými investicemi bude rekonstrukce 
budovy B Fakulty stavební. Chceme také 
rozvíjet sportoviště pro naše studenty 

a postavit novou krytou lukostřeleckou 
halu. To vše a další plány budou součástí 
našeho generelu a naším velkým úkolem 
bude získat dostatek financí, aby se vše co 
nejrychleji mohlo realizovat. Významnou 
součástí naší strategie jsou i připravené 
strategické rozvojové projekty, které jsme 
vytvořili na jaře tohoto roku do výzvy 
MŠMT. Již brzy uvidíme, které z našich 
návrhů bude možno v budoucnu financovat 
ze strategických dotací a kde budeme muset 
hledat další zdroje. Pan kvestor nyní roz-
víjí možnosti paralelního využití několika 
dotačních programů při investičních akcích. 
Pokud to bude možné, rozšíří se významně 
naše investiční možnosti. 

Velkým počinem byl dubnový koncert 
Akademického orchestru ČVUT na uni-
verzitě v britské Cambridge, jehož jste 
se osobně v Trinity College Chapel 
zúčastnil. Chystáte letos další takové 
umělecké a společenské aktivity? Při-
jedou do Prahy na revanš hudebníci 
z Cambridge? A na jaká vystoupení se 
vlastně mohou těšit milovníci hudby, 
kteří pravidelně navštěvují koncerty 
ČVUT v Betlémské kapli s vyvrchole-
ním v podobě Novoročního koncertu 
v Rudolfinu?
Cesta našeho orchestru do Cambridge byla 
bezesporu zlatým hřebem kulturních udá-
lostí tohoto jara organizovaných ČVUT! 
Jsem moc rád, že jsme měli možnost se 
této akce zúčastnit. Atmosféra koncertu 
byla strhující a tak jsem rád, že jsme 
za vedení univerzity mohli po návratu jak 
umělcům z našeho orchestru, tak všem 
organizátorům poděkovat a ocenit jejich 
práci a umění. V příštím roce plánujeme 
další hostování našeho orchestru, rádi 

bychom zorganizovali vystoupení napří-
klad v Německu – třeba v Heidelbergu, 
kde jsem dlouho žil a pracoval. Kolegové 
z Cambridge nás rovněž přijedou navštívit, 
program a dramaturgii nadcházejících kon-
certů však ještě připravujeme, prosím tedy 
o chvilku strpení, než vám budeme moci 
říci, co a kdy se chystá.

Jaké jste měl léto? Bylo odpočinkové, 
nebo jste musel řešit nějaké zásad-
nější problémy, dojednával nové pro-
jekty, finance apod.? 
Léto bylo uvolněnější než jarní měsíce, 
ale práce jsme měli stále hodně. Ač jsem 
pracoval část týdne z „home office“ na ven-
kově, vlastně to nebyl takový prázdninový 
odpočinek, jak bych si přál. Ale bylo to 
hezké léto! Podařilo se nám velice posunout 
přípravu projektu evropského centra a sítě 
umělé inteligence, který z pověření vicepre-
miéra koordinuji, podařilo se nám prezen-
tovat pokroky ve výstavbě a experimentech 
na leteckých zkušebnách, zúčastnil jsem se 
Dětské univerzity. 

Na co v novém akademickém roce se 
osobně těšíte? 
V novém akademickém roce bych si přál, 
aby hladce běžely všechny naše projekty 
a strategické akce, aby se nic zbytečně neza-
drhávalo a aby bylo co nejvíc času na tvůrčí 
práci – i na mojí pozici. Těším se na to, že 
dokončíme a odevzdáme krásný projekt 
evropského centra a sítě excelence v umělé 
inteligenci a že ČR v soutěži s tímto projek-
tem uspěje. Těším se, že se posuneme dál 
v přípravě využívání Betlémského paláce 
a areálu jako historického centra ČVUT. 
Vedeme jednání o nákupu Frágnerovy 
galerie v Betlémském areálu a doufám, že se 
nám podaří takto dotvořit naše historické 
centrum.
Těším se, že rozvineme i společenskověd-
nou, etickou a filozofickou debatu uvnitř 
univerzity v rámci Betlémského klubu, 
jak bychom chtěli tuto platformu nazývat. 
Těším se, že uspořádáme k výročí třiceti let 
svobody open air večer v našem dejvickém 
kampusu, kde si připomeneme, že univer-
zita je místo, kde můžeme rozvíjet svobodu, 
spolupráci, pravdu, slušnost, toleranci 
a že si to společně hezky užijeme s dobrou 
hudbou a hosty. Bude to 15. listopadu 
v podvečer a naše párty se bude jmenovat 

„Čas změn“. Přijďte se podívat! 
 Vladimíra Kučerová
 [ Foto: Jiří Ryszawy ]
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 ↙ Dva workshopy zaměřené 
na animovanou tvorbu se uskutečnily 
3. a 4. 6. na ZŠ lvíčata. Po seznámení 
s principy animace se žáci ve skupin-
kách pod vedením animátorek pustili 
do zpracování vlastních příběhů. 
Z jejich filmečků byl pak sestříhán 
finální produkt, který byl představen 
na vernisáži výtvarných prací žáků ZŠ 
lvíčata v první den nového školního 
roku v budově ČVut na Jugoslávských 
partyzánů.  (red) 
 [ Foto: Ing. Mgr. Jan Feit ]

 ↖ Národní téma „umělá inteligence pro 
bezpečnou společnost“ představilo 29. 8. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Podle 
ministra karla Havlíčka bude Česko usilovat 
o to, aby získalo prestižní status jednoho ze 
čtyř excelentních center umělé inteligence 
v Evropě. Ministr též podepsal memorandum 
o spolupráci v umělé inteligenci mezi státem, 
akademickou sférou a průmyslem. Podpis 
připojili generální ředitelka Svazu průmyslu 
a obchodu ČR Dagmar kuchtová, rektor VŠB 

– tu Ostrava Václav Snášel a rektor ČVut Voj-
těch Petráček. ČR se zaměří zejména na bez-
pečnost obyvatel, například v dopravě, v boji 
proti kriminalitě či při teroristických útocích. 
 (red)
  [ Foto: MPO ]

 ↖8. ročník závodu betonových kánoí Betonkenu kupa se konal 20. a 21. 6. 
v Budapešti. tradičně se zúčastnila Fakulta stavební ČVut, nově i spolupracující tým 
SPŠ stavební, Praha 1, Dušní. Studentský tým prof. Štemberka do závodu přihlásil jak 
kánoi Filipa Fencla, tak origami most Martina Saláka a celkově se umístil na vynikajícím 
druhém místě. tým středoškoláků z Dušní dostal zvláštní cenu „the most promising 
team“, která zohledňovala zejména velkou únosnost jimi navrženého a realizovaného 
vláknobetonového mostu. (red)  [ Foto: betonkenu.hu ]

 ↙Tým cTU-crAs z Fakulty elektrotechnické ČVut zvítězil mezi nesponzorovanými 
týmy v soutěži DaRPa Subterranean Challenge tunnel Circuit, která se uskutečnila  
15. až 22. srpna v americkém Pittsburghu, a obsadil celkově 3. místo mezi 11 týmy. 
Vědci a studenti z katedry kybernetiky a z katedry počítačů FEl v soutěži demonstro- 
vali multirobotický systém pro prohledávání oblastí postižených katastrofou. 
V reálném nasazení v uhelném dole v Pittsburghu se vyrovnali týmům z nejlepších 
světových pracovišť včetně MIt, EtH, JPl, CSIRO, a většinu z nich překonali, čímž získali 
výhru ve výši 200 000 $. Rozhodující část robotického týmu tvořily pozemní terénní 
roboty. Významným úspěchem také bylo, že drony FEl dokázaly v dole zcela 
autonomně letět přes 200 metrů a rovněž zcela autonomně letět tam a zase zpět 
na povrch. Vyvinutá a v takto obtížných podmínkách otestovaná technologie navíc 
slibuje následné využití v navazujících projektech.  (red)   [ Foto: Matěj Petrlík ]

Archiv ve Skotsku
Výběr archiválií byl tématem konference 
pořádané Mezinárodní archivní radou (ICa), 
která se konala 1. – 3. 7. na university of 
Dundee ve Skotsku. Vedoucí archivu ČVut 
PhDr. kamila Mádrová, Ph.D., zde přednesla 
příspěvek „Means of monitoring the life-

-cycle of a document by example of tasks of 
the Ctu archives“. Během konference byly 
navázány kontakty s kolegy z mnoha archivů 
zahraničních univerzit, mj. MIt, Swedish uni-
versity of agricultural Sciences, Ghent univer-
sity, national archives of latvia či universität 
Wien.  (red)
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 ↙ mIAs International Summer School na téma Innovation leadership for Industry uspo-
řádal v červenci již potřetí Masarykův ústav vyšších studií. Účastnilo se 49 zahraničních 
bakalářských studentů jedenácti národností a rozmanitých oborů technických univerzit – 
od ekonomiky, ekonomie a publicistiky přes strojírenství až po leteckou konstrukci, infor-
matiku a chemické technologie. kromě účastnických certifikátů obdrželi i transkripty 
o absolvování předmětů, které jim partnerské univerzity ČVut uznají v rámci studijních 
plánů.  doc. Jan Vlachý, MÚVS   [ Foto: MÚVS ]

 ↖Do charitativního projektu teribear 
hýbe Prahou 2019  se 5. až 14. září aktivně 
(během či jen chůzí) zapojili studenti 
a pracovníci ČVut. na pražském Vítkově 
tak v modrém tričku ČVut kroužili mladí 
i starší „reprezentanti“ zástupci univerzity, 
včetně pana rektora a dalších členů 
vedení školy, kteří v rámci týmu ČVut 
Running lion svými kilometry podpořili 
projekt na pomoc znevýhodněným 
dětem.  
 (red) [ Foto: Oleg Fetisov ]

 ↖rekordní návštěvnost více než 17 tisíc návštěvníků měl letošní Festival 
vědy, jenž se uskutečnil ve středu 4. září na Vítězném náměstí v pražských 
Dejvicích a také v přilehlé technické ulici. Připraveno bylo celkem 115 vědecko-
popularizačních expozic! V techzóně ČVut se prezentovalo všech osm fakult 
i Masarykův ústav vyšších studií. nechyběly ukázky vědy a techniky s nevšedními 
pokusy, které si zájemci mohli sami vyzkoušet. Pod dohledem odborných 
pracovníků si vyzkoušeli nejrůznější experimenty a seznámili se s exaktními 
zákonitostmi atraktivní formou.  (red)  [ Foto: Jiří Ryszawy ]

 ↙ jako jediná v evropě umožnila 
Fakulta informačních technologií 
ČVut již podruhé stovce českých 
studentů středních škol vyzkoušet si 
studium na jedné z nejprestižnějších 
vysokých škol světa. Stanford uni-
versity i letos představila unikátní 
intenzivní letní kurz programování 
Introduction to Computer Science 
(ICS). Cílem kurzu, jenž proběhl 
ve dnech 8. až 19. července na FIt, 
je zábavnou a atraktivní formou 
seznámit středoškoláky se základy 
programování. lektoři ze Stanfordské 
univerzity jsou špičkovými odborníky 
na vzdělávání studentů v techno-
logickém oboru. Účastníkům spolu 
s učiteli z FIt předávali znalosti 
a dovednosti prostřednictvím 
nabitého programu..  (red) 
  [ Foto: FIt ]
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Letní škola IT
Od 19. do 23. srpna probíhala již 
popáté letní škola It pro 31 dívek ze 
středních škol, kterou organizoval 
spolek Czechitas společně s ČVut 
v Praze a firmou Microsoft. Hlavním 
cílem akce bylo přilákat ke studiu 
informatiky na vysokých školách co 
nejvíce studentek. Během programu 
také dívky navštívily laboratoře 
Fakulty informačních technologií ČVut, 
v jejíchž prostorách se akce pořádala. 
Účastnice nakoukly do mnoha oblastí 
informatiky a zjistily, že It není jen 
nudné sezení u počítače. V průběhu 
týdenního programu se setkaly se 
základy programování (arduino, CSS, 
JavaScript, HtMl), robotikou a počíta-
čovou grafikou. Po čtyřech vzdělávání 
je čekala studentská soutěž hac-
kathon, během které představily své 
projekty. Jako nejlepší byl vyhodnocen 
projekt pomáhající handicapovaným – 
tým během jednoho dne sestrojil zaří-
zení, které je možné připojit ke zvonku 
u dveří, vysílající signál do mobilního 
telefonu neslyšícího. 

 (red)
  [ Foto: archiv ]

 ↙ Mezinárodní den archivů  
si 6. července připomněl archiv ČVut dnem 
otevřených dveří. ani tentokrát nechyběla 
kromě prohlídky depozitářů tematická 
výstava, na níž jsme se rozhodli představit 
dokumenty vztahující se k listopadovým 
výročím, která i přes časový odstup 50 let 
spolu úzce souvisela – 80. výročí uzavření 
vysokých škol nacisty a 30. výročí same-
tové revoluce. tyto významné události 
připomene archiv ČVut ještě v listopadu 
posterovou výstavou v dejvickém kampusu 
a výstavou originálních dokumentů v rámci 
týdnu vědy a techniky. 
 PhDr. kamila Mádrová, Ph.D., archiv ČVut 
  [ Foto: prof. aleš Procházka ]

 ↖ Nadšení pro techniku projevují každoročně děti i jejich rodiče, kteří mají enor-
mní zájem o to, aby se jejich malí či větší školáci zúčastnili Dětské univerzity, kterou 
už tradičně pořádá ČVut na začátku letních prázdnin. neobvyklá akce je určena 
dětem základních škol, které ukončily 1. až 8. ročník, popř. dětem odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií. Během jednoho týdne se účastníci zábavnou formou 
seznámili s různými technickými obory – podívali se na jednotlivé fakulty, účastnili 
se přednášek a seminářů z nejrůznějších oblastí techniky. a také získali titul, „Malý 
bakalář“ nebo „Malý inženýr“. Dík za pořádání této oblíbené akce patří nejen hlavní 
organizátorce Ing. Michaele kostelecké, Ph.D., z kloknerova ústavu, ale i desítkám 
zaměstnanců a studentů ČVut, kteří malým „studentům“ připravili zážitky, díky nimž 
v nich snad vzbudili i větší zájem o techniku…  
 (red)
  [ Foto: Petr neugebauer, SVtI FEl ]

 ↖ sedmého ročníku Běhu Kladno – Lidice, který se konal 8. 6., se vedle 
tradičních běžců – atletů, seniorů, hendikepovaných dětí v doprovodu našich 
studentů, zúčastnili nově i rodiče s kočárky. Po skončení běhu jsme pak položili 
kytice k Pomníku lidických dětí.  Ing. Ida Skopalová, FBMI
   [ Foto: Helen Bui ]
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 ↖ formule cTU carTech i na závodech ve Španělsku 
potvrdila svou kvalitu. náročnou technickou přejímkou prošla 
na první pokus. Zajímavým místním zpestřením je specialita, 
kdy se disciplína akcelerace jede v noci – trať i soutěžní týmy 
už na to bývají připravené přídavnými led páskami a dalšími 
pomůckami.  Předposlední den čekal tým autocross, kde se 
mu podařilo zajet osmý nejrychlejší čas, čímž měl zaručenu 
dobrou startovní pozici do hlavního závodu Endurance. Díky 
dobrému startu mohla formule ČVut poměřit síly přímo 
na trati s těmi nejlepšími. nejen s vítězem letošní Formula 
Student Germany z uaS Esslingen, ale také s karlsruhe Insti-
tute of technology a tu Graz. Vzhledem k tomu, že se závodů 
ve Španělsku zúčastnila prakticky celá světová špička, předčilo 
celkové šesté místo všechna očekávání. 
 lukáš Pacoň, Ctu Cartech 
  [ Foto: FS Czech ]

 ↖ poslední oficiální akcí sezóny byla Formula Student 
Spain, kam se tým elektroformule vydal po úspěšných závo-
dech v Mostě. Závody ve španělsku se nesly v duchu vysoko 
nastavené úrovně, jak už podrobných technických kontrol, 
tak i výkonů v jednotlivých disciplínách. technické přejímky 
našemu týmu zabraly tolik času, že nestihl nastoupit do první 
dynamické disciplíny, na druhou už byl připraven – v akcele-
raci si dojel pro 6. místo ze 39 zúčastněných. V kvalifikačním 
závodě svými výkony také šlapal na paty těm nejlepším, ale 
když přišlo na samotný vytrvalostní závod, technická závada 
zapříčinila nenastartování formule a následnou diskvalifi-
kaci. Výsledkem posledních závodů bylo 23. místo a mnoho 
načerpaných zkušeností, které tým eForce bude chtít v příští 
sezóně přetavit v posun na nejvyšší příčky mezi světovou 
špičkou. kateřina antošová, tým eForce  
  [ Foto: David kopřiva ]

formule válí!
Velmi úspěšnou sezónu v silné mezinárodní konkurenci měly letos  
v létě obě formule, které soutěží s logem ČVUT. Tým CTU CarTech (vůz se 
spalovacím motorem) ve čtyřech závodech vybojoval 1., 3., 6. a 9. místo. 
Kolegové se strojem s elektrickým pohonem eForce FEE Prague Formula 
přivezli ze tří závodů jedno stříbro a dosáhli několika dílčích úspěchů.

Nejúspěšnějším okruhem byl ten domácí 
v  Mostě, odkud si reprezentanti ČVUT 
odvezli zlatou a stříbrnou medaili. I zde 
přitom byla silná konkurence, na závod 
Formula Student Czech Republic (13. až 
17. srpna) dorazily kvalitní zahraniční týmy.  

První místo v kategorii spalovacích 
formulí získal tým CTU CarTech z Fakulty 
strojní, který potvrdil výbornou letošní 
formu a po 3. místě v italském Varanu de 
Melegari přidal do své sbírky další pódiové 
umístění. Jejich vůz FS.11 letos prošel vel-
kými konstrukčními změnami, které, jak se 
ukazuje, měly pozitivní vliv na jeho vlast-
nosti. Tým před prvními závody absolvo-
val s vozem náročná testování podvozku, 
aerodynamiky a dalších komponent, získa- 

ná data byla použita k vyladění vozu a k vali-
daci výpočtů.

Formule eForce FEE Prague Formula 
s elektrickým pohonem z Fakulty elektro- 
technické si na mosteckém polygonu ve své 
kategorii dojela pro 2. místo. Ve  všech 
dynamických disciplínách se týmu poda-
řilo dosáhnout na TOP 3 nejlepší příčky, 
v disciplíně Skidpad, AutoX a Endurance 
vybojoval 2. místo. A navíc –formule eForce 
byla nejlépe akcelerujícím vozem na trati 
s časem 3,59 sekund. Tento úspěch následo-
val po zklamání v prvních závodech letošní 
sezóny na okruhu ve Varano de Melegari, 
kde se elektroformule potýkala s technic-
kými problémy.

 (red)

 ↘ Přijďte se podívat 
na „závodní okruh“ 
v Technické ulici! 2. 10. 
uvidíte nejnovější formule 
a motocykly studentských 
týmů z ČVUT. 
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Zkušenosti získané při řešení 
vědeckých projektů se snažím 
integrovat do výuky
Yann Marco, učitel-vědec 
z francouzské partnerské 
školy ENSTA Bretagne, jezdí 
od akademického roku 2005/2006 
učit na ČVUT. Tehdy se rozběhl 
dvouletý magisterský program 
s dvojím diplomem Master of 
Automotive Engineering, Yann 
v něm vede předmět Design of 
Tools and Plastic Parts. Ve svém 
výzkumu se zabývá především 
polymery a kompozity.

Už je to řádka let co jezdíte učit 
na Fakultu strojní ČVUT v Praze, vidíte 
nějaké změny ve studiu, studentech?
Mám velkou radost, že se nám podařilo 
zvýšit počet studentů v našem společ-
ném programu, a to několikanásobně 
oproti letům, kdy jsme začínali. Považuji 
za úspěch, že jsme se z původních tří part-
nerů rozrostli na pět. Díky tomu studenti 
mají na výběr velké množství specializací, 
kultur, ale nakonec i jazyků výuky. Těší mě 
velký zájem neevropských studentů, i když 
s těmi přijdu do kontaktu hlavně při výuce 
v Praze. Oproti začátkům jsme hodně při-
ostřili kritéria výběru studentů, domnívám 
se, že se nám podařilo v posledních letech 
nastavit rozumnou hranici a v našem pro-
gramu máme schopné studenty. Bohužel 
ubývá Čechů, kteří jdou druhý rok pro-
gramu studovat k nám do Francie. Chápu, 
že Češi musí zvládnout pro kombinaci 
ČVUT – ENSTA Bretagne výuku v anglič-
tině na ČVUT a ve francouzštině na ENSTě 
Bretagne. I tak je zarážející, že před deseti 
lety bylo možné mít pět, šest takových 
Čechů, zatímco v posledních letech jsme 
rádi, když máme jednoho či dva. 
Francouzští studenti velmi rádi jezdí 
do Prahy. Musím však upřesnit, že naši 
studenti mají za povinnost alespoň jeden 
semestr studia absolvovat v zahraničí. 
V tom případě je double degree s vyladě-
ným obsahem, tak aby byl kompatibilní 

na všech partnerských školách, samozřejmě 
pro studenty skvělou možností.

Jak byste zhodnotil spolupráci s ČVUT, 
není to nuda jezdit už tak dlouho 
do Prahy, máte nějaké poznámky 
k fungování programu?
S českými kolegy našeho programu si 
velmi dobře rozumíme a na většině věcí 
se shodneme. Prahu mám moc rád, vždy 
jsem velmi dobře přijat. K výměně kmeno-
vých studentů partnerských škol dochází 
hlavně díky skvělému fungování programu 
Erasmus. Musím vyzdvihnout, že v začát-
cích fungování našeho programu jsme 
měli velkou pomoc od francouzské amba-
sády v Praze, respektive kulturního centra 
Institut Français de Prague, a ve zmenšené 
míře tato pomoc trvá stále.

Vidíte rozdíly mezi českými a fran-
couzskými studenty, případně mezi 
přístupem a zázemím ENSTy Bretagne 
a ČVUT?
Co se týká zázemí, tak začnu tím, co se mi 
na ČVUT moc líbí. Máte v kampusu nád-
hernou velkou knihovnu, dále v Dejvicích 
máte velké množství velmi příjemných 
kaváren a vůbec hezkých míst s dobrým 
připojením na internet, kde si mohou 
studenti, ale nakonec i hostující profesoři 
sednout a pracovat. A co se mi nelíbí? 
Na ČVUT máte hodně klasické tabule 
s křídami, na ENSTě jsme je komplet 
nahradili bílými tabulemi s fixy. Je to nej-
spíš moje vlastnost, že se nerad umažu, ale 
bílá tabule a fix mně vyhovuje mnohem 
více. Na ENSTě máme hned u školy velkou 
jídelnu s poměrně velkou nabídkou jídel 
a velkými stoly. Na obědy chodí většinou 
celá oddělení najednou, probereme osobní 
i pracovní věci. Oběd v bufetu na stojáka, 
jak je to běžné na Fakultě strojní, není 
v Brestu myslitelný, nebo rozhodně ne 
každý den. Zatím jsem ještě nikdy nebyl 
ve vaší nové menze, byl jsem pouze v „čer-
vené“ menze dejvického kampusu. Ta je 

však z fakulty dost daleko, a byly tam vždy 
takové fronty, že jsem ten „zážitek“ už 
mockrát neopakoval.
Co se týká vybavení pro výuku, tak se 
domnívám, že na ENSTě máme zřejmě 
mnohem víc počítačových sálů. Tady 
v Praze je skoro nemyslitelné zařídit, 
abych mohl být s celou skupinou studentů 
v počítačové místnosti, abychom mohli 
společně provést nějakou simulaci nebo 
výpočet. Co naopak velmi oceňuji, je 
vybavení vašich laboratoří. Na ENSTě jsme 
hodně zaměřeni na výzkum materiálů, 
mechaniku apod. Nemáme specifické 
laboratoře pro výzkum vozidel a jejich 
agregátů, tak jako na ČVUT. Myslím, že 
tím jste unikátní. Mnoho francouzských 
škol se nemůže pochlubit tak vybavenými 
laboratořemi, jako jsou ty vaše.

A co ti studenti? V čem jsou stejní či 
jiní?
Ano, vrátím se na začátek vaší otázky. 
Vaši studenti mně přijdou praktičtější, 
snadno chápou a analyzují praktické 
problémy strojařiny. Francouzští studenti 
díky přípravným ročníkům lépe zvládají 
matematiku, tensory a vůbec teoretický 
základ. Nejhezčí je, když se sejde ročník, 
kdy si různě vybavení studenti pomáhají 
vzájemně vysvětlovat látku, kterou ti druzí, 
vzhledem k jejich jinému předchozímu 
studiu, chápou jinak. Je to tak čtyři roky, 
kdy jsme měli takovýto ročník. Viděl jsem 
skupiny složené z mnoha národností, 
které ten rok v MAE byly, jak si v NTK 
vysvětlují probíranou látku. Jinak u nás 
děláme se studenty hodně praktických 
příkladů. Jsou ve větší míře vedeni kantory 
během cvičení. Hodně také spolupracu-
jeme s průmyslovými partnery i při výuce. 
U vás máte u mnoha předmětů mnohem 
víc hodin přednášek, studenti si musí 
sami „prochodit“, jak teoretickou látku 
aplikovat. Díky tomu od vás chodí samo-
statnější absolventi, zvyklí hledat odpovědi 
v mnoha různých zdrojích.
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Mohl byste nám prozradit něco o sobě 
a vašem výzkumu?
Na ENSTě Bretagne pracuji od roku 
2005 v institutu IRDL. Od té doby jsem 
vedl devět úspěšně obhájených dokto-
rátů, jsem spoluautorem 150 vědeckých 
publikací. Nyní vedu osm doktorandů. 
Ve svém výzkumu se zabývám životností 
a odolností polymerů a kompozitních 
materiálů na agresivní prostředí. Cílem 
je vyvinout simulační nástroj, který by 
pomohl modelovat, urychleně a bez-
pečně charakterizovat vývoj charakte-
ristik materiálů a navrhnout postup pro 
správné dimenzování těchto součástí. 
Všechna témata výzkumu mají velmi 
úzkou vazbu na průmyslové partnery 
z mnoha různých oborů, především 
na automobilový, letecký i lodní průmysl 

či obnovitelné zdroje. Hledáme nová 
řešení jednotlivých komponent, napří-
klad tlumiče vibrací z elastomerů, pod-
vozky letadel, kompozitové silentbloky 
uchycení spalovacího motoru, využití 
kompozitů v helikoptérách, kabely pro 
kotvení lodí…
Všechny zkušenosti, které získám z řešení 
vědeckých projektů, se snažím integrovat 
do výuky, zejména do předmětu, který 
učím tady na ČVUT. Své přednášky 
a hlavně cvičení jsem během let zcela 
změnil podle toho, jaký problém pro auto-
mobilový průmysl zrovna řešíme v rámci 
výzkumu.

 Připravila:  
 doc. Ing. Gabriela Achtenová 
 [ Foto: Petr Neugebauer, FEL ] 

 ↘ Velmi oceňuji 
vybavení vašich 
laboratoří. Na ENSTě 
jsme hodně zaměřeni 
na výzkum materiálů, 
mechaniku apod. 
Nemáme specifické 
laboratoře pro výzkum 
vozidel a jejich 
agregátů, tak jako na 
ČVUT. Myslím, že tím 
jste unikátní. Mnoho 
francouzských škol 
se nemůže pochlubit 
tak vybavenými 
laboratořemi, jako jsou 
ty vaše. 

 ↘ U vás máte u mnoha 
předmětů mnohem 
víc hodin přednášek, 
studenti si musí 
sami „prochodit“, jak 
teoretickou látku 
aplikovat. Díky tomu od 
vás chodí samostatnější 
absolventi, zvyklí hledat 
odpovědi v mnoha 
různých zdrojích.

Associate professor Yann Marco
Učitel-vědec na ENSTA Bretagne /
vedoucí výzkumné skupiny Durability  
of Polymeric Materials v laboratoři IRDL 
(l’Institut de Recherche Dupuy de Lôme)/ 
koordinátor programu ERASMUS

Více na https://www.linkedin.com/in/
yann-marco-45912649/
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co řeší studenti ČVUT ve svých 
diplomkách a dizertacích či výzkumných 
projektech? představujeme alespoň pár 
studentů či absolventů naší univerzity, 
jejichž úsilí neskončilo v šuplíku. 
přinášejí totiž inovativní, leckdy 
i atraktivní řešení, která vylepšují či „jen“ 
zpříjemňují náš život…

co řeší studenti ČVUT ve svých 
diplomkách a dizertacích či výzkumných 
projektech? představujeme alespoň pár 
studentů či absolventů naší univerzity, 
jejichž úsilí neskončilo v šuplíku. 
přinášejí totiž inovativní, leckdy 
i atraktivní řešení, která vylepšují či „jen“ 
zpříjemňují náš život…
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Chytrý dron, který komunikuje 
s piloty. Původně myšlenka 
budoucnosti je díky čtyřem 
studentům Fakulty informačních 
technologií již hmatatelnou 
skutečností. Dron je převratný 
vynález využívaný filmaři, armádou 
i laickými nadšenci. Ve vzduchu 
však představuje hrozbu pro 
ostatní účastníky leteckého 
provozu, protože s nimi není 
schopen komunikovat. Díky 
studentům FIT a jejich nápadu 
se doposud neviditelné drony 
stanou plnohodnotnou součástí 
vzdušného prostoru. 

Ing. Lukáš Brchl, Bc. Karel Čech, Bc. Marián 
Hlaváč a Ing. Adam Podroužek. To jsou 
jména, která dohromady znamenají start-

-upovou firmu Dronetag. Společně zhmotnili 
svůj nápad do podoby malého nezávislého 
IoT zařízení pro drony, které je dělá chytřejší 
a schopné komunikovat s piloty v rámci leto-
vého provozu.

Jejich nápad vznikl v  listopadu 2018 
na soutěži Space Application Hackathon, 
ve kterém se jim jako týmu podařilo zvítězit 
v kategorii Navigace. Následně jej kluci před-
stavili na GSA Open Days 2018. 

Vize oživit dron díky tomuto chytrému 
zařízení nadchnul nejen porotce soutěže. 
Studenty následně oslovila pořádající spo-
lečnost ESA Business Incubation Centre 
Prague (ESA BIC) a nabídla jim spolupráci 
prostřednictvím jejich inkubátoru. Tam se 
zaměřují na rozvoj technologicky progre-
sivních start-upů, které ve svých komerčních 
produktech či službách využívají vesmírné 
technologie nebo systémy. Kluci a jejich Dro-
netag tak mají po dobu dvou let k dispozici 
prostory a předem dané finanční prostředky 
potřebné na vývoj zařízení.  

Firmě Dronetag se podařilo vyřešit 
zásadní problém spojený s  používáním 
dronů, kterým je jejich neviditelnost. Stroje,  
které se dnes vyrábí, nejsou schopny ostat-
ním účastníkům letového provozu sdílet 
svou aktuální pozici v reálném čase. Nevidí 

se nejen mezi sebou, ale nezaznamenají je 
ani letadla nebo záchranářské vrtulníky. 

„Evropská unie schválila zákon, podle kte-
rého všechny drony ve vzduchu s hmotností 
nad 250 gramů budou muset být identifiko-
vatelné. Vyrábíme proto zařízení, které bude 
možné umístit na každý dron a které zpro-
středkuje jejich polohu ostatním uživatelům 
a autoritám,“ vysvětluje Lukáš Brchl pragma-
tický důvod vývoje zařízení. Data tak získají 
například řídící letového provozu, a budou 
tak mít přehled o tom, kde se jaký dron aktuál- 
ně pohybuje. Díky tomu budou schopni 
například upozornit záchranářský vrtulník, 
aby se přístroji, který vykonává jinou letec-
kou činnost, vyhnul. 

Klíčovou komponentou celého systému 
je webová platforma a mobilní aplikace, 
ve které uživatelé mohou sledovat provoz 
okolních dronů a spravovat další zařízení 
s Dronetagem propojená. Toho lze využít 
například při doručování zásilek nebo při 
koordinaci několika dronů s vrtulníkem 
v rámci záchranářských akcí. 

Fakulta krom toho, že vlastní dron, 
který dává Dronetagu k dispozici, je také 
Almou mater všech čtyř zakladatelů úspěš-
ného start-upu. Jejich cesta k této firmě je 
plná paradoxů. „Při studiu na FIT jsem 

od sci-fi myšlenky k velmi potřebnému zařízení
nesnášel předměty o hardwaru,“ říká Lukáš 
Brchl, který v  Dronetagu zastává post 
experta na  hardware. Karel Čech, který 
je odborníkem na  software a  web, před 
nástupem na  FIT nikdy neprogramoval. 
Marián Hlaváč, který na  fakultě pracuje 
v ICT oddělení, se stará o softwarový vývoj, 
ačkoliv ho odjakživa bavil hardware. Adam 
Podroužek však mluví za všechny, když říká: 

„Díky studiu na FIT máme obecný rozhled, 
základ od všeho. Kdybychom nešli studovat 
na vysokou školu, nevěděli bychom, kde při 
zakládání firmy začít.“ 

Nabízí se otázka, jak studenti,  dnes již 
absolventi, zvládali spojit práci se studiem. 
Drony se totiž začali zabývat již za raných 
studijních dob. „Nejnáročnější byly poslední 
ročníky studia,“ vysvětluje Lukáš. „Ještě 
jako student jsem začal pracovat ve fakultní 
laboratoři ImproLab. Samotnými drony 
se zabývám již pět let, takže bylo prak-
ticky nemožné věnovat se práci i studiu na  
sto procent,“ dodává Lukáš, který právě 
dokončil magisterské studium na  FIT. 
Všichni čtyři už mají studium zdárně 
za sebou a úspěšnou budoucnost své firmy 
před sebou. 

 Ing. Pavla Bradáčová, FIT
 [ Foto: Jiří Ryszawy ] 

 ↖ Bc. Marián Hlaváč, Ing. Lukáš Brchl a Bc. Karel Čech

 ↘ Drony, které se dnes vyrábí, nejsou schopny ostatním účastníkům letového provozu sdílet 
svou aktuální pozici v reálném čase. Nevidí se nejen mezi sebou, ale nezaznamenají je ani letadla 
nebo vrtulníky. Sturt-up Dronetag vyrábí zařízení, které bude možné umístit na každý dron a které 
zprostředkuje jejich polohu ostatním uživatelům a autoritám. Díky tomu bude možné například 
upozornit záchranářský vrtulník, aby se přístroji, který vykonává jinou leteckou činnost, vyhnul. 
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řešení pro  vyhořelé jaderné palivo
Jedno ze dvou ocenění rektora ČVUT 
za vynikající doktorskou práci za rok 2017 
obdržel RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et 
Ph.D., vědecký pracovník Fakulty jaderné 
a fyzikálně inženýrské, za svou disertační 
práci nazvanou Studium extrakčních sys-
témů pro separaci lanthanoidů a  mino-
ritních aktinoidů. Práce je součástí celo- 
evropského projektu, jehož cílem je uzavření 
jaderného palivového cyklu. Jinými slovy, 
zpracování jaderného odpadu ze štěpných 
reaktorů, které umožní jeho opakované vyu-
žití a razantně zkrátí dobu, po kterou bude 
radioaktivní odpad v hlubinném úložišti 
představovat riziko pro životní prostředí.

„Radiotoxicita vyhořelého jaderného 
paliva samovolně klesne na úroveň ura-
nové rudy, z které bylo palivo vyrobeno, 
za zhruba 300 tisíc let. Současná metoda 
přepracování odpadu PUREX sice zkracuje 
tuto dobu na deset tisíc let, což však není 
dostatečné. V rámci našeho projektu pra-
cujeme na koncepci Partitioning and Tran-
smutation, Separace a transmutace, která 
by toto období zkrátila na přibližně 300 let. 
Zjednodušeně řečeno jde o to, že z odpadu 
extrahujeme složky s vysokou radioaktivi-
tou a delšími poločasy přeměny, které se 
mohou dále využít, anebo transmutovat 
na prvky stabilní či s krátkým poločasem 
přeměny,“ vysvětluje Petr Distler. Díky tomu 
se objem odpadu výrazně zmenší a zároveň 
tak šetříme i přírodní zdroje.

Petr Distler se tímto tématem zabývá 
od prvního ročníku svého bakalářského 

studia oboru jaderné chemie. O tom, co 
chce studovat, věděl už od druhého ročníku 
gymnázia, kdy na FJFI navštívil akci pro stu-
denty středních škol Fyzikální týden (nyní 
Týden vědy na Jaderce). Vzhledem k jeho 
zájmu o tento obor a účastem v různých 
soutěžích včetně Chemické olympiády se 
již v počátcích svého studia začal věnovat 
i vědecké práci a vybral si právě výzkum týka-
jící se přepracování jaderného paliva. Na toto 
téma tak postupně zpracovával bakalářskou, 
diplomovou i už zmíněnou disertační práci. 
Získal za ni také různá ocenění, například  
1. místo v  soutěži České nukleární spo-
lečnosti a ÚJV Řež o nejlepší disertační 
práci (2017) nebo Ocenění Nadace Pre-
ciosa za vynikající disertační práci (2017). 
Jednu z  cen mezinárodní úrovně, za   
1. místo v Becquerel Prize for Nuclear, mu 
v červnu 2018 dokonce osobně předával 
laureát Nobelovy ceny za chemii z  roku 
2016 prof. Jean-Pierre Sauvage na francouz-
ské ambasádě za přítomnosti dalších dvou 
francouzských nobelistů.

Celý proces přípravy koncepce Partiti-
oning and Transmutation (separací a tran-
smutací) je velmi složitý a vyžaduje mezi-
oborovou a nadnárodní spolupráci vysokých 
škol i výzkumných center.  „Mnoho procesů 
je stále na laboratorní úrovni, protože před 
převedením do technologicko-průmyslo-
vého měřítka si musíme být jistí, že všechny 
studované systémy a zákonitosti s nimi sou-
visející jsou kvalitně popsány. Nejsem tedy 
teď schopen říci, v jakém roce můžeme oče-

kávat kompletní uplatnění výsledků v praxi,“ 
dodává. 

Již od počátku výzkumu je členem širší 
komunity vědců, která se přepracováním 
ozářeného jaderného paliva zabývá. Je to 
dáno zejména tím, že se FJFI úspěšně podílí 
na řešení evropských grantových projektů, 
které se přepracováním zabývají. Nejužší 
spolupráci má s  University of Reading 
z Velké Británie, s níž řeší syntézu a násled-
nou optimalizaci extrakčních molekul, 
s jejichž pomocí pak vědci zkoumají oddělo-
vání vybraných skupin prvků, které je třeba 
od sebe oddělit při přepracování ozářeného 
paliva. Tato spolupráce již vyústila ve skoro 
dvě desítky publikací v impaktovaných časo-
pisech. 

Kromě vědecké práce a  výuky na 
Katedře jaderné chemie FJFI Petr Distler 
také učí chemii na osmiletém Gymnáziu 
Altis na Praze 10. Evidentně je i dobrý učitel, 
o čemž svědčí i diplom Zlaté křídy za vedení 
cvičení k  předmětu Fyzikální chemie 2 
v minulém akademickém roce, který získal 
na základě hodnocení výuky studenty. 

Během studií Petr navštívil v rámci stáží 
a pracovních pobytů západní i východní 
Evropu. Ve Francii to byla společnost CEA 
v Marcoule nedaleko Avignonu. „Pobyt 
ve francouzských laboratořích byl velmi 
inspirující, jednak proto, že Francie je nej-
větší jaderná velmoc v Evropě, jednak jsem 
se mohl věnovat podobnému výzkumu, 
který zkoumám na  ČVUT. Přínosný 
byl i pobyt v  ruském Ústavu jaderného 
výzkumu v  Dubně, kde jsem zkoumal 
zejména transmutace prvků. Během magi-
sterského studia jsem strávil jeden semestr 
na Kansas State University. Studium v USA 
mi kromě zdokonalení angličtiny rozšířilo 
zejména obzory související s jinými národy, 
jejich zvyky a kulturami.“

A jakou má Petr Distler představu o své 
další práci? „Rád bych se i do budoucna 
věnoval akademické dráze. Baví mě, že své 
znalosti a dovednosti mohu předávat našim 
studentům, a tím je dále rozvíjím a třeba 
i čas od času odkrývám krásy vědy.“

 Jan Kadeřábek, FJFI
 [ Foto: Jiří Ryszawy ]  

 ↖ Betlémská kaple, 29. ledna 2019: 
rektor ČVUT Vojtěch Petráček předává 
Petru Distlerovi ocenění za vynikající 
doktorskou práci
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on-line přepisy pro neslyšící
Aplikace, které pomáhají především nesly-
šícím (ale i lidem s poruchami zraku) tele-
fonovat nebo komunikovat s úřady – pro 
většinu lidí běžné aktivity, pro neslyšící 
a nevidomé značně problematické. Díky 
Ing.  et. Ing.  Zdeňku Bumbálkovi, býva-
lému studentovi Fakulty elektrotechnické, 
jim pomáhá dvojice podniků: Transkript 
online a TextCom, které umožňují operáto-
rům, bankám a dalším firmám komunikaci 
simultánně přepisovat pro neslyšící klienty. 
O přepisy se starají nevidomí. 

Počátek sociálního podnikání Zdeňka 
Bumbálka je na FEL ČVUT, kde působil 
v laboratoři pro vývoj mobilních aplikací 
RDC (Centre for Mobile Applications), 
kterou v té době vedl Dr. Mgr. Lukáš Kencl 
(Katedra telekomunikační techniky FEL) 
a kde se věnoval několika projektům. „V roce 
2009 jsem se díky tehdejšímu řediteli Nadace 
Vodafone Robertu Baschovi seznámil s před-
staviteli České unie neslyšících a s  jejich 
projektem Simultánní přepis mluvené řeči. 
Dozvěděl jsem se, že v ČR žije víc než 500 tisíc 
osob se sluchovým postižením a že drtivá vět-
šina z nich neovládá znakový jazyk. Velmi 
účinnou komunikační podporou pro tuto 
skupinu osob je přepis mluvené řeči do textu. 
Celá problematika mě od počátku velmi zau-
jala a začal jsem pracovat na přípravě projek-
tového záměru, který by umožňoval poskyto-
vat přepisovatelské služby online bez nutnosti 
fyzického cestování přepisovatele s neslyšícím 
klientem. Od počátku bylo rovněž záměrem 
prozkoumat možnosti, jak nahradit přepiso-
vatele strojovým rozpoznáváním řeči,“ vzpo-
míná Zdeněk Bumbálek. 

Za podpory ředitele centra na FEL zfor-
mulovali projektový záměr a ucházeli se 
o finanční pomoc Nadace Vodafone, která 

projekt štědře zaštítila. V jeho rámci pak 
vytvořili několik technologických prototypů 
pro poskytování online přepisu jak pomocí 
webu, tak mobilní aplikace. Testovaly se 
i možnosti strojového rozpoznávání. „Uvě-
domili jsme si však, že strojové rozpozná-
vání řeči má stále své limity a v důležitých 
situacích a zejména v hlučnějším prostředí 
je práce přepisovatele stále nezastupitelná. 
Postupně jsme vybudovali stabilní tým ze 
studentů ČVUT a členů České unie nesly-
šících, který se s různými obměnami věnuje 
projektu dodnes. Během roku 2011 jsme 
za sebou měli vývoj stabilní aplikace, kterou 
již využívalo několik pravidelných uživatelů 
z řad osob se sluchovým postižením. V té 
době však již také bylo zřejmé, že skončí pro-
jektová podpora nadace a pokud budeme 
chtít udržet projekt při životě, bude třeba 
najít nové a trvalé zdroje financování. Proto 
jsem v roce 2012 založil sociální podnik 
Transkript online, který metodicky vychá-
zel z mé druhé diplomové práce na ČVUT 
a z metodiky založení chráněné dílny, která 
by jako svou činnost provozovala služby 
online přepisu pro osoby se sluchovým 
postižením,“ říká mladý inženýr.  

Čím jej tato oblast oslovila natolik, že 
se jí v podstatě každý den věnuje něko-
lik hodin, a  to vedle svého zaměstnání 
ve velké korporaci? „Zpočátku se jednalo 
spíše o  zaujetí technickým problémem. 
Jako student telekomunikací jsem viděl ele-
gantní řešení pomocí moderních on-line 
technologií. Abychom dokázali aplikaci 
co nejvíce uzpůsobit potřebám uživatelů, 
bylo logicky třeba s nimi o jejich potřebách 
mluvit. Postupně jsem si začal více a více 
uvědomovat, jak složitý je život člověka se 
sluchovým postižením a jakým bariérám 

a předsudkům musí tito lidé v každoden-
ním životě čelit. Navíc jsem v této komu-
nitě začínal získávat přátele, a proto jsem 
byl rozhodnutý, že musíme udělat vše pro 
to, aby služba nezanikla. Postupem času se 
však původní nadšení stávalo více odpo-
vědností, a to zejména ve chvíli, kdy jsme 
začali zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, zejména nevidomé přepisova-
tele. Musím říct, že mě nesmírně těší, že se 
podařilo nastavit takový model podnikání, 
kde dokážeme měnit hendikep v profesní 
benefit a kde nevidomí přepisovatelé nejen 
že se vyrovnají svým zdravým kolegům, ale 
v mnoha situacích je svým pracovním výko-
nem převyšují. V současné době mají sociál- 
ní podniky Transkript online a Textcom 
již více než dvacet spolupracovníků a více 
než 70 procent jsou to osoby se zdravot-
ním postižením. Skloubit práci v korporaci 
s vedením sociálního podniku je zejména 
po časové stránce náročné. Jde o velmi roz-
dílná prostředí jak z finančního, tak sociál-
ního pohledu. Právě to je ale zajímavé. Práce 
v korporaci mi dává finanční nezávislost 
a možnost pracovat na velkých strategických 
tématech. Na druhou stranu práce v sociálně 
zaměřeném start-up mi zřejmě kompenzuje 
tu část práce, ze které bývají lidé v korpo-
rátu často nespokojení. Jde zejména o to, že 
v malé firmě daleko rychleji vidíte výsledky 
své tvůrčí práce a je mnohem snazší svou 
myšlenku začít realizovat. Dalším rozměrem 
je pak samotná spolupráce s nevidomými 
a neslyšícími kolegy, díky které mnohdy 
vidím různé problémy z úplně jiné perspek-
tivy a často si uvědomím, že vlastně o žádný 
problém nejde.“
 (vk)   
 [ Foto: Radovan Šubín ] 

 ↖ Ing. et Ing. Zdeněk Bumbálek: manažer 
strategie přístupových sítí  T-Mobile a Slovak 
Telekom, zakladatel sociálních podniků 
Transkript online a TextCom; absolvent 
oboru Telekomunikace (2008) a oboru 
Podnikání a management (2011, kde v rámci 
své diplomové práce s názvem Metodika 
založení chráněné dílny navrhl model trvalé 
ekonomické udržitelnosti služby on-line 
přepisu) na ČVUT. Problematice asistivních 
technologií se zaměřením na komunikační 
prostředky osob se sluchovým postižením 
se věnuje od roku 2008. Model trvalé 
ekonomické udržitelnosti služby on-line 
přepisu byl následně úspěšně aplikován 
v rámci podniku Transkript online, který 
spoluzakládal a v rámci kterého jsou 
provozovány služby přepisu pro neslyšící 
osoby bez podpory státu. V rámci doktorské 
práce v programu co-tutelle ve spolupráci 
FEL ČVUT a Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne se věnuje historickému vývoji 
asistivních technologií pro neslyšící. 
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Unikátní řešení převodovky hybridních aut
Zcela nové zapojení převodovky pro pohon 
hybridního vozidla navrhl ve své diplomové 
práci s názvem Planetový dělič pro hyb-
ridní pohon student Fakulty strojní Jaro-
slav Kaněra, nynější doktorand v Centru 
vozidel udržitelné mobility Josefa Božka FS 
ČVUT. Originální řešení poskytuje zajímavé 
parametry v testovaných jízdních režimech. 
Tato konstrukce je předmětem patentového 
řízení.

Práce inženýra Kaněry zaujala nejen 
na fakultě a ve společnosti Škoda Auto, kde 
připravoval výrobu prototypu, na které se 
též podílel. Loni byla též oceněna Zvoníč-
kovou nadací. Jejím cílem bylo prozkoumat 
řešení hybridního pohonu DHT (Dedicated 
Hybrid Transmission), které bude vhodné 
i pro vozidla nižších tříd, kladoucích vysoké 
požadavky na jednoduchost a nízkou cenu, 
zároveň ale poskytne všechny výhody full-

-hybridní koncepce, která může být použita 
v sériově vyráběném vozidle.

„Ve své diplomové práci, kterou jsem 
vloni v září úspěšně obhájil, jsem se zabý-
val návrhem mechanismu převodovky pro 
hybridní vozidlo. Planetový dělič, v zásadě 
jednoduché planetové soukolí, je integro-
ván do dvouhřídelové převodovky, podobné 
běžnému ústrojí z konvenčního automobilu. 
Záměrem je, aby toto řešení bylo mecha-
nicky i výrobně co nejjednodušší, aby se 
tak zbytečně nenavyšovaly náklady, které 
je už tak nutné vynaložit pro hybridizaci 
osobního vozidla – cena baterií, elektromo-
toru, dalšího příslušenství a aplikace. Hnací 

ústrojí, pro které jsem převodovku navrho-
val, se skládá ze spalovacího motoru a jed-
noho elektrického motorgenerátoru. Řešení 
umožňuje vynechat rozjezdovou spojku, pro 
řazení jednotlivých stupňů jsou použity 
zubové spojky bez synchronizace, řadí se 

ovšem bez přerušení toku výkonu. Tento 
princip je neobvyklý. Synchronizace je zajiš-
těna pohonnými agregáty, řazení zároveň 
probíhá vždy pouze na jedné větvi, zatímco 
druhá větev pohání vozidlo. Tento systém 
musí i přes nízkou cenu nabízet všechny 
funkce, známé z již používaných hybrid-
ních architektur. Tedy ušetřit palivo během 
provozu vozidla a zároveň poskytovat dobré 
jízdní výkony a komfort jízdy,“ přibližuje své 
unikátní řešení úspěšný inženýr.

A  kdy si budeme moci koupit auto 
vybavené jeho řešením? „Co se týká 
vývoje pohonu vozidel, je těžké odhad-
nout budoucí vývoj. Některé automobilky 
sází spíše na hybridní vozidla, jiné na čisté 
elektromobily. Koncern VW se v poslední 
době přiklání spíše ke druhé skupině. Krom 
toho vyladit a přizpůsobit koncept sériové 
výrobě a možnosti nasazení i v zemích se 
zcela odlišnými klimatickými podmín-
kami vyžaduje veliké úsilí. Navíc má auto-
mobilový průmysl a jeho zákazníci jistou 
setrvačnost a zvyklosti. Proto se o zavedení 
do výroby u mnou navrženého mechanismu 
zatím nedá hovořit,“ říká Jaroslav Kaněra.

Jeho cesta k vývoji konstrukcí aut byla 
vcelku přímočará: na Fakultě strojní stu-
doval nejprve bakalářský program Teo-
retický základ strojního inženýrství, poté 
navazující magisterský program Dopravní 
a transportní technika, obor Motorová vozi-
dla. „Vždycky jsem měl rád auta, zároveň 
mě zajímalo, jak věci fungují, takže Fakulta 
strojní pro mě byla logickou volbou. Už 
během bakalářského studia jsem zjistil, že 
mě na autech zajímají zejména záležitosti 
kolem pohonného ústrojí, hlavně převo-
dovky. Jako vedoucí bakalářské práce jsem 
si proto vybral docentku Gabrielu Achte-
novou, která platí za významnou odbornici 
v tomto odvětví. Téma diplomové práce 
bylo poměrně obecně vypsáno Škodou 
Auto. Detaily zadání se utvářely během 
třech semestrů, kdy jsem na diplomce pra-
coval a konzultoval s lidmi ze Škodovky. 
Spolupráce školy se Škodou Auto probíhá, 
podle mých dosavadních zkušeností nejen 
z tohoto projektu, velmi dobře,“ upřesňuje 
student doktorského programu, jenž doufá, 
že v budoucnu bude mít příležitost pracovat 
na vývoji nových zajímavých automobilo-
vých technologií v praxi. 

 (vk)
 [ Foto: Ondřej Miláček ]

 ↘ „Navržený princip je 
neobvyklý. Synchronizace 
je zajištěna pohonnými 
agregáty, řazení zároveň 
probíhá vždy pouze na jedné 
větvi, zatímco druhá větev 
pohání vozidlo. Tento systém 
musí i přes nízkou cenu 
nabízet všechny funkce, 
známé z již používaných 
hybridních architektur. Tedy 
ušetřit palivo během provozu 
vozidla a zároveň poskytovat 
dobré jízdní výkony 
a komfort jízdy,“ přibližuje 
své unikátní řešení úspěšný 
inženýr.
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originální instalace edge of chaos 
Edge of Chaos je matematický koncept 
Christophera Langtona. Týká se chaotických 
procesů, které vykazují řád. Instalace Edge 
of Chaos je spoluprací architektů Vasilije 
Abramović, doktorandky profesora Achtena, 
Molab – Ústav modelového projektování FA 
ČVUT, Ruairi Glynnem (Interactive Archi-
tecture Lab, Bartlett UCL) a vědce Bas Over-
velde (AMOLF and Studio Overvelde). Tento 
tým spolupracoval na  vítězném návrhu 
v soutěži na mezinárodní putovní výstavu 
Capitaine Futur, která byla otevřena v Paříži 
v La Gaîté Lyrique 4. dubna 2018 a poté se 
v říjnu 2018 přesunula na Cinekid Festival 
do Amsterdamu. Následně ji mohli návštěv-
níci spatřit v listopadu 2018 v rámci  festivalu  
KIKK v belgickém Namuru. 

Tato spolupráce přináší velmi zajímavou 
vědeckou práci na téma transformovatelné 
geometrie, publikované v Nature, a pou-
žívá expertiz Interactive Architecture Lab’s 
(expertizy pro interaktivní prostorové sys-
témy). 

Instalace je komponována třemi funk-
cemi. Základem je kinetický strom (animo-
vaný servomotorem a RGB led světly), který 
představuje „život“ (vrchol Edge of Chaos). 
Je obklopen inertním cloudem, který pre-
zentuje obrovskou neorganizovanou hmotu 

entropického vesmíru (Chaos) a mezi tím je 
interaktivní povrch (animovaný DC motory 
a bílými led světly) – zde se ukazuje hranice – 
Edge of Chaos. Otevřené a polopředvídatelné 
chování instalace podporuje pokračování 
dané hry. 

Úspěšná doktorandka Vasilija Abramović 
zvolila přístup vícesmyslového vnímání, kde 
využívá tvůrčím způsobem analytický postoj 
k chaosu. Návštěvníci se pohybují v blízkosti 
instalace, pomocí senzorů aktivují „Edge of 
Chaos“, povrch se rozzáří a fyzicky přemění. 
Místní interakce návštěvníků stimulují 
systém Cellular Automata, kdy se v závis-
losti na úrovni interakce a aktuálním stavu 
povrchu vytvoří více uspořádané vzory nebo 
více chaotických sekvencí. Když se povrch 

„okraje chaosu“ stane vysoce aktivovaným, 
strom „ožije“ plnými barvami a předvádí své 
nejdramatičtější kinetické pohyby. 

Geometrie je konstruována pomocí 
techniky origami – snapologie využívající 
25 tisíc stavebních bloků meta-materiálů 
a  vytvářením trojrozměrných rekonfigu-
rovatelných prvků. Celkem bylo vytvořeno  
500 jednotlivých geometrických jednotek, 
z nichž 400 se nachází v „cloudu“ (Chaos) 
a zbývajících 100 tvoří interaktivní vrstvu 
zobrazující „hranu chaosu“. Zahrnující lis-

toví stromů bylo navrženo 36 teselací základ-
ních jednotek, aby vytvořily ještě složitější 
sestavení. Představují vrchol Edge of Chaos 

– „Život“. Povrch je vybaven ultrazvuko-
vými přibližovacími senzory a je spouštěn 
a ovládán přítomností návštěvníka prostřed-
nictvím fyzické transformace a světla. Zvý-
šené pohyby lidí stimulují chaotické vzorce 
na povrchu, dokud nespustí strom života. 
Části instalace umožňuje takový druh vze-
stupu, kdy je možné reagovat na společnou 
skupinu návštěvníků.

„Vasilija Abramović je pro mne exce-
lentním příkladem toho, co vše můžeme 
dokázat, pokud spolupracujeme s  exce-
lentními pracovišti na prestižních univer-
zitách. Dokazuje, jak je důležité, aby mladí 
doktorandi měli pevné odborné kontakty 
v mezinárodní vědecké síti,“ říká prof. Henri 
Achten, vedoucí ateliéru na FA ČVUT. A jeho 
kolegyně Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D., 
vedoucí Ústavu modelového projektování 
(Molab), dodává: „Jsme velice potěšeni, že 
se naši doktorandi uplatňují i v projektech 
na prestižních univerzitách. Škoda, že nemů-
žeme nabídnout takové zázemí, aby se tyto 
projekty řešily u nás na ČVUT.“

 (red)
[ Foto: Interactive Architecture Lab, UCL ]

 ↖ Vasilija abramović, doktorandka Fa ČVut, a její instalace Edge of Chaos v Paříži

 ↘  Více na http://www.interactivearchitecture.org/lab-projects/edge-of-chaos
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Návod pro bezproblémovou dopravu…
Zcela nová metoda hodnocení kvality pro-
vozu veřejné dopravy, která má skvělé ohlasy 
na konferencích a našla realizaci i v praxi 
(začínají ji uplatňovat Plzeňské městské 
dopravní podniky, a.s.) – takový je výstup 
dizertační práce Ing. Vojtěcha Novotného, 
PhD., kterou vypracoval na Fakultě dopravní 
ČVUT.

Jeho metoda vychází z  objektivního 
zhodnocení dosahované cestovní rychlosti, 
vyjádření potenciálu jejího zvýšení v konkrét-
ním mezizastávkovém úseku a zhodnocení 
spolehlivosti provozu založeném na rozptylu 
jízdní doby. Pomocí fuzzy-lingvistického 
systému a následných logických pravidel je 
generován výstup v podobě levels-of-service, 
tedy stupňů kvality provozu veřejné dopravy. 

„Výhodou metody je, že je zcela objektivní, 
založená na konkrétních datech z provozu 
a její výstup je jednoduše uchopitelný. Stupně 
kvality od jedné do pěti, od zelené po červe-
nou barvu, kde zelená znamená ‚bezproblé-
mový provoz‘ a červená ‚průšvih‘, pochopí 
i laici, tedy například i zástupci politické 
reprezentace, které o realizaci preferenčních 
opatření často přímo rozhodují,“ říká Vojtěch 
Novotný.

Dizertace s názvem „Stanovení rozho-
dovacího nástroje pro preferenci VHD“ byla 
pokračováním jeho bakalářské i diplomové 
práce – obě se zabývaly problematikou pre-
ference veřejné dopravy, tedy opatřeními 
na straně infrastruktury, které mají zajistit 
plynulý a rychlý provoz spojů. „Rychlost 
a spolehlivost veřejné dopravy jsou z pohledu 
cestujících jejími  základními kvalitativními 
parametry – například u metra je toto za- 
jištěno zcela segregovanou jízdní drahou, 
u tramvají a autobusů či trolejbusů to mu- 
sí řešit právě preferenční opatření,“ dodává 
dopravní specialista.

Cílů měla dizertační práce několik 
a prakticky všechny reagovaly na konkrétní 
problémy v praxi. „Pokud místa k realizaci 
preferenčních opatření vybíráte pouze podle 
toho, kde vzniká zpoždění oproti jízdnímu 
řádu, není to úplně optimální, a to z něko-
lika důvodů – jízdní doby mohou být špatně 
nastaveny, naopak když je uměle prodlou-
žíte, můžete problém zamaskovat, jízdní řády 
jsou na celé minuty, což v městském provozu 
s hustým sledem zastávek není z pohledu 
vyhodnocování spolehlivosti provozu úplně 
optimální…“ Dalším záměrem bylo vytvo-
řit pro veřejnou správu nástroj na zhodno-
cení návrhů preferenčních opatření. K tomu 

však bylo nejdříve nutné vyvinout metodu 
na hodnocení podmínek pro provozu spojů 
veřejné dopravy na straně infrastruktury. 

„Zjednodušeně si to lze představit tak, že 
když autobusy mají k dispozici BUSpruh, 
je to lepší, než když jedou v jízdním pruhu 
s ostatními vozidly, kde hrozí zdržní vlivem 
kongescí. Nebo že je pro autobus lepší, když 
do křižovatky vjíždí ‚po hlavní silinici‘ a ne 
‚z vedlejší‘, protože když dává přednost, může 
ho to zdržet. Ve skutečnosti je to složitější 
a metoda vyžadovala posouzení veškerých 
myslitelných ‚pohybů‘ spojů veřejné dopravy 
na pozemních komunikacích, a to u tramvají 
i autobusů či trolejbusů“. 

Nakonec se v rámci dizertace podařilo 
vyvinutou metodu dekompozice pohybu 
spojů veřejné dopravy, tedy rozložení 
na  několik málo tzv. charakteristických 
segmentů, ze kterých lze jakýkoliv pohyb 
vozidla VHD „složit“ obdobně jako se z jed-
notlivých atomů skládají molekuly. U těchto 
segmentů byly sestaveny mikro-modely 
potenciálu zdržení spoje veřejné dopravy, 
jejichž výsledky mají formu rozhodovacích 
tabulek. Na  základě tohoto lze následně 
stanovit potenciál zdržení pro celý mezi- 
zastávkový úsek, a tedy „přívětivost“ úseku 
pro bezproblémový provoz spojů veřejné 
dopravy prostřednictvím zátěžového indexu 
infrastruktury. „Když se toto povedlo, tak už 
‚jen stačilo‘ najít závislost mezi hodnocením 
kvality provozu a tímto zátěžovým indexem 
infrastruktury. Určení této závislosti umož-
ňuje de facto předpovídat kvalitu provozu 

veřejné dopravy v daném úseku, i když je 
úprava úseku zatím jen naprojektována 
na papíře. A to přesně bylo cílem dizertace,“ 
dodává Vojtěch Novotný. A kde se v něm 
vzal vztah k tomuto oboru? „V mé rodině se 
traduje, že o dopravu jsem se začal zajímat 
od té doby, kdy jsem ve čtyřech letech dostal 
pod stromeček elektrický vláček a malý okruh 
kolejí. Asi je to pravda. Vždycky mě doprava 
a věci s ní spojené zajímaly, a proto po vystu-
dování gymnázia byla Fakulta dopravní 
na ČVUT poměrně jasná volba. Přestože 
jsem se tehdy dostal na  tři vysoké školy, 
celkem jasně jsem si vybral právě ČVUT FD. 
Po jejím absolvování jsem na Ústavu doprav-
ních systémů zůstal na doktorském studiu, 
kde vznikla dizertace, která našla uplatnění 
v praxi,“ upřesňuje Dr. Novotný. „V rámci 
ROPIDu, kde pracuji, jsme části dizertace 
použili například při tvorbě metodiky hodno-
cení preferenčních opatření pro účely jejich 
financování z fondů EU. Ve spolupráci fakulty 
a organizace ROPID jsme rovněž připravili 
a momentálně finalizujeme návrh na úpravy 
právních i technických norem za účelem zlep-
šení podmínek pro veřejnou dopravu. Prin-
cipy preference veřejné dopravy jsme rovněž 
promítli do dokumentu Standard zastávek 
PID, který je ‚desigmanuálem‘ pro zastávky 
a přestupní body a rovněž velkým projektem 
pražských organizací ROPID, IPR Praha 
a ČVUT FD, Ústavu dopravních systémů.“

 (vk)
 [ Foto: archiv ]   

 ↖ Ing. Vojtěch novotný, PhD., hovoří na konferenci Eurocities

 ↘ Rychlost a spolehlivost veřejné dopravy jsou z pohledu 
cestujících jejími základními kvalitativními parametry – například 
u metra je toto zajištěno zcela segregovanou jízdní drahou, 
u tramvají a autobusů či trolejbusů to musí řešit právě preferenční 
opatření.
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ponorné molo z vláknobetonu 
Kulturní či jiná pohodová akce přímo 
na řece? Zatím hudba budoucnosti, zájem-
cům musí stačit pražské náplavky… Novinka 
v podobě mola už se však rodí na Fakultě 
stavební. V rámci projektu vzniká návrh 
ponorného mola z vláknobetonu s protipo-
vodňovou pneumatickou ochranou. 

Prostor náplavek lze rozšířit pomocí 
plovoucích pontonů. Ty budou vyrobeny 
z vláknobetonu, který se vyznačuje vyso-
kou pevností a  odolností. Mola budou 
nadnášena vzduchovým vakem, který je 
umožní v případě potřeby bezpečně poto-
pit na dno. Vak bude opatřen vzduchovým 
potrubím s ventily, které zajistí vypuštění 
a  napouštění mola. Díky ukotvení lany, 
vzájemnému propojení a celkové vysoké 
hmotnosti budou mola vždy plavat stabilně 
na hladině. Okraje budou opatřeny ochran-
ným zábradlím, při ponoření sklopitelným, 
zábradlí bude osaditelné jednoduše pomocí 
bajonetového systému. Při velké vodě 
budou vaky vypuštěny a betonová mola 
se ponoří do stabilní pozice na dno, které 
musí být v prostoru řeky předem připraveno. 
Po opadnutí vody budou vaky opět napuš-
těny vzduchem a mola se zase vynoří. Každý 
vak bude osazen snímačem tlaku vzduchu, 
který bude napájen baterií s životností tři 
roky a bude v intervalu cca 10 minut vysí-
lat aktuální hodnotu tlaku ve  vaku. Při 
snížení tlaku vzduchu či poškození vaku 
bude vyslána informace obsluze a ta bude 
schopna včas zareagovat. „Mimo výše uve-
dené výhody bude významným benefitem 
i cena, která díky použití tenkostěnných, ale 
zároveň odolných betonových prvků bude 
minimalizována, dalším benefitem bude 
modulární skladba a vyměnitelnost,“ říká 
doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., z Fakulty 
stavební. 

Na projektu ponorného mola z vlákno-
betonu pracovali i dva studenti FSv v rámci 
své diplomové práce. „Po celou dobu studia 
mě strašila myšlenka, že budu dělat něja-
kou náročnou diplomovou práci takzvaně 
do šuplíku. Že strávím desítky hodin nad 
něčím, co třeba bude i zajímavé, ale nebude 
to mít na svém konci žádný hmatatelný 
výsledek. Když se mi tedy díky panu docentu 
Ryjáčkovi otevřela příležitost podílet se 
na jedinečném projektu mola, neváhal jsem 
ani minutu,“ říká Ing. Jan Matějka. A jeho 
kolega Ing. Jan Buchlák dodává: „Poprvé 
jsem se o tomto vynálezu dozvěděl před 
psaním své bakalářské práce. Většina spo-
lužáků si jako téma své práce vybírala stále 
dokola stejné projekty, ale tohle přesně 
jsem dělat nechtěl. Domluvil jsem se tedy 
se svým vedoucím Ing. Petrem Bílým, Ph.D., 
na tom, že zkusím zpracovat na tento pro-
jekt prvotní studii proveditelnosti jako svoji 
bakalářskou práci. Z ní měl vycházet násle-
dující konkrétní vývoj. Na začátku nebylo 
vůbec jasné, zda půjde konstrukce realizovat 
a postupným řešením se objevovalo stále 
více problémů k řešení. Všechny klíčové 
problémy se podařilo vyřešit v diplomové 
práci, kde jsme spolupracovali jako tým ještě 
s vedoucím projektu doc. Ing. Pavlem Ryjáč-
kem, Ph.D. a kolegou Ing. Janem Matějkou.“

A jak práce na projektu mola ovlivnila 
profesní kariéru obou diplomantů? „Naučil 
jsem se v praxi zužitkovat mnoho znalostí 

a dovedností nabytých během studia. Ačkoliv 
mě výzkumnická práce lákala, nakonec mě 
srdce zavolalo zpět do rodného Havlíčkova 
Brodu, kde v současné době pracuji jako učitel 
odborných předmětů na střední průmyslové 
škole stavební. Každopádně projekt ponor-
ných mol ještě zdaleka neskončil a já velmi 
doufám, že to společně dotáhneme do zdár-
ného konce v podobě společné procházky 
po vltavské hladině s úsměvy na rtech,“ říká 
Jan Matějka. Ani jeho kolegu Jana Buchláka 
nezlákalo další působení na akademické půdě. 

„Po ukončení studia jsem se dlouze rozho-
doval, kterým směrem budu pokračovat dál, 
a nakonec jsem se rozhodl přejít do komerční 
sféry, nicméně nevylučuji návrat na dok-
torské studium na některé katedře Fakulty 
stavební. Práce na tomto vynálezu mě velmi 
ovlivnila v mnoha směrech a pomohla mi 
nahlédnout do  práce vědeckého pracov-
níka. Naučil jsem se díky tomu psát vědecké 
texty v češtině i angličtině a také je formu-
lovat do úřednického jazyka. Dále jsem se 
naučil, jak pracovat s naměřenými daty a jak 
je správně vyhodnocovat a také jak efektivně 
pracovat v kolektivu.“

Míra inovace navrženého mola z vlákno-
betonu, která zároveň odlišuje nový systém 
od ostatních mol, spočívá zejména v apli-
kaci moderního vysoce hodnotného betonu, 
umožňujícího snížit hmotnost i náklady, 
ve využití pneumatického systému s inteli-
gentní kontrolou funkce mola nebo systému 
mol, okamžitý přehled správce nad všemi 
moly pomocí webové aplikace nebo apli-
kace Android, možnost ochrany mola před 
povodní ponořením na dno řeky bez nutnosti 
odvozu do přístavu a možnost nastavení 
výšky mola nad hladinou pro přizpůsobení 
potřebám správce mola.  (vk) 
 [ Vizualizace:  Jakub Fabel ] 

 ↖  Ing. Jan Matějka

 ↖  Ing. Jan Buchlák
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jde o zrak: vylepšování pooperační diagnostiky  
Šedý zákal trápí v dnešní době mnoho lidí. 
Mezi specialisty, kteří jim pomáhají zachrá-
nit zrak, je sympatický doktorand Fakulty 
biomedicínského inženýrství Ing. Martin 
Fůs, jenž za svoji diplomovou práci v tomto 
oboru získal nejen cenu ministra školství, 
ale především může mít radost z toho, že se 
jeho vylepšení používá v praxi. 

V diplomové práci s názvem Stanovení 
angulární pozice torických intraokulárních 
čoček, která měla silný přesah do praxe, se 
zaměřil na specifickou oblast chirurgického 
zákroku odstraňujícího kataraktu neboli 
šedý zákal. „Určitá skupina pacientů potře-
buje pro optimální pooperační zrakovou 
ostrost tzv. torickou čočku, kterou je nutné 
do oka precizně umístit v korekční ose. Pro 
tento účel máme k dispozici systém, kterým 
virtuálně naviguji operatéra k  docílení 
optimální polohy čočky. Nitrooční čočku 
jsme po precizním umístění do oka chtěli 
pooperačně kontrolovat, ale postrádali jsme 
existenci objektivní metodiky, která by nám 
polohu čočky určila s přesností na jeden 
úhlový stupeň. Využili jsme tedy potenci-
álu navigačního systému a vytvořili vlastní 
návrh programu pro objektivizaci a hodno-
cení pooperačních výsledků se zaměřením 
na úhlovou polohu čočky. Systému postačí 
jeden snímek oka při standardním vyšet-
ření. Oftalmolog tak získá stěžejní informaci 
o pooperační poloze čočky a jejím potenci-
álním vlivu na výslednou zrakovou ostrost. 
Systém na našem pracovišti standardně pou-
žíváme k analýze a hodnocení pooperačního 

výsledku. Původní verzi jsme prezentovali 
jako vhodnou aktualizaci stávajícího navi-
gačního systému. Díky pozitivním ohlasům 
máme motivaci k optimalizaci programu 
pro jeho širší využití,“ vysvětluje princip 
a přínos své práce mladý inženýr.

„Zájem o obor jsem získal díky kon-
taktním čočkám, které jsem jako aktivní 
sportovec využíval. Lákal mě také poten-
ciál prolínání techniky s medicínou. Zna-
losti získané studiem Optometrie a následně 
oboru Přístroje a metody v biomedicíně 
jsem mohl plynule aplikovat na klinickém 
oftalmologickém pracovišti,“ říká Martin 
Fůs, jenž kromě PhD. studia na FBMI pra-
cuje na Oční klinice Jana Leštáka (Klinika 
JL). „V  rámci dizertační práce částečně 
navazujeme na práci diplomovou, která 
i přes svoji obsáhlost oblast problematiky 
nevyčerpala. Chceme vytvořit systém, díky 
kterému budeme schopni analyzovat problé-
mové případy, tedy malý zlomek pacientů, 
u kterých pooperační výsledek neodpovídá 
předpokladům a kalkulacím.“

A jak se dostal k tématu své diplomové 
práce? „Za inovativní myšlenky a nápady 
vděčím docentce MUDr. Pitrové. Osud nás 
spojil již při společném řešení bakalářské 
práce, která byla hodnocena velmi kladně. 
Chtěli jsme navázat na osvědčenou spolu-
práci chirurg–technik, ze které čerpáme 
i v dalších projektech.“

Klinika JL úzce spolupracuje s Fakultou 
biomedicínského inženýrství ČVUT. Příle-
žitost poznat obor přímo „v terénu“ je pro 

studenty velkým přínosem. „Možnost teo-
retické přípravy a školení na pracovišti oční 
kliniky pro mne byla významnou výhodou. 
Díky tomu jsme vytvořili metodiku samot-
ného zákroku a také ověřili možnosti vytvá-
ření snímků pro pooperační diagnostiku. 
Nejnáročnější pro mne bylo časově koordi-
novat prezenční studium s operačním pro-
gramem a tvorbou softwaru s diplomovou 
prací. Ale díky vstřícnosti fakulty i kliniky 
se mi to podařilo,“ vzpomíná Martin. „Velmi 
si cením vyučujících a kolegů na klinice, 
kteří se mi bez váhání vždy snažili podat 
pomocnou ruku. S paní docentkou jsme 
měli dohodu, že každý týden budu prezen-
tovat aktuální progres v řešení problematiky. 
Každý krok jsme diskutovali a vylepšovali 
společnými silami, jsem velmi vděčný za čas, 
který paní docentka obětovala ve prospěch 
naší práce. Vložená energie se nám vrátila 
ziskem několika ocenění. Navíc, díky pod-
poře docenta Leštáka a zejména docentky 
Pitrové jsem měl možnost aktivní účasti 
na řadě tuzemských i zahraničních kongresů 
nebo se účastnit několika specializovaných 
školení v Barceloně.“

A má při svém doktorském studiu a práci 
na klinice čas i na další zájmy? „Jelikož pochá-
zím z Litvínova, je mým životním koníčkem 
lední hokej a další kolektivní sporty. Mezi 
zájmy řadím i vzdělávání v oboru,“ dodává 
úspěšný technik, jemuž se daří svůj obor 
přímo v praxi posunovat dopředu. 

 (vk) 
 [ Foto: Jiří Ryszawy ] 

 ↘ „Nitrooční čočku jsme 
po precizním umístění 
do oka chtěli pooperačně 
kontrolovat, ale postrádali 
jsme existenci objektivní 
metodiky, která by nám 
polohu čočky určila 
s přesností na jeden úhlový 
stupeň. Využili jsme tedy 
potenciálu navigačního 
systému a vytvořili vlastní 
návrh programu pro 
objektivizaci a hodnocení 
pooperačních výsledků 
se zaměřením na úhlovou 
polohu čočky. Systému 
postačí jeden snímek oka při 
standardním vyšetření,“ říká 
Martin Fůs. 
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↖  Martin Fůs naviguje operatéra 
– virtuálně promítá na oko polohu  
vstupních incizí (řezů) do oka. 
Předvyšetření, kalkulace a realizace 
navigace jsou jeho stěžejní úlohou  
v operačním týmu.,
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praxe se už neptá jen na to, zda 
dotyčný má diplom, ale odkud ho má
[ Nejen o Fakultě elektrotechnické s novým děkanem prof. Petrem Pátou ]

Gratuluji ke zvolení a jmenování děka-
nem významné fakulty. Co chcete 
dělat jinak než váš předchůdce pro-
fesor Pavel Ripka? Počítáte s nějakou 
klíčovou novinkou, kterou spustíte bez 
kalkulu, že by mohla ohrozit vaši dosa-
vadní popularitu?
Mým základním cílem je vytvářet pod-
mínky a vést celou fakultu k efektivní 
a vzájemně výhodné spolupráci jak uvnitř 
fakulty – napříč studijními programy, 
katedrami a obory, tak i navenek – v rámci 
ČVUT i mimo školu. Program jsem zamě-
řil na komplexní rozvoj fakulty vyváženě 
kombinující tří základní priority – exce-
lentní výzkum, výuky reflektující současné 
i budoucí potřeby praxe a efektivní spolu-
práci s průmyslovými podniky a státní sprá-
vou. Především se chci soustředit na další 
rozvoj FEL jako respektovaného partnera, 
žádaného zaměstnavatele a poskytovatele 
kvalitního vzdělání. To bude vyžadovat 
dlouhodobou konzistentní politiku bez 
ohledu na třeba tu krátkodobou popularitu. 
Jako základní nástroje chci využívat diskuzi 
a transparentnost, a také maximální zapo-
jení všech členů akademické obce.

A ty novinky?
Již ve svém děkanském projektu jsem for-
muloval filozofii, že není třeba dělat velké 
revoluční změny, ale že je třeba využít toho, 
co funguje dobře, zlepšit to, co funguje 
hůře, a hlavně tahat na fakultě společně 
za jeden provaz. Čili nejde ani tak o klíčo-
vou novinku či několik zásadních změn, ale 
o soubor konzistentních a na sebe navazu-
jících dílčích změn a opatření reflektujících 
často rychlé změny probíhající ve společ-
nosti. Například je nespornou zásluhou 
minulého děkana prof. Ripky, že kromě 
jiného zásadním způsobem narostlo množ-
ství grantových projektů a projektů smluv-
ního výzkumu získávaných pracovišti FEL. 
To je však třeba i podpořit ze strany obsluž-
ných útvarů na děkanátu tak, aby výkonní 
pracovníci netrávili zbytečně čas rutinními 
a opakovanými administrativními čin-
nostmi. Dalšími příklady opatření, které 

bych chtěl implementovat již na začátku 
svého funkčního období, je třeba posílení 
PR fakulty, a to jak vůči potenciálním stu-
dentům, tak i vůči průmyslovým a výzkum-
ným partnerům tuzemským i zahraničním. 
Zde bych chtěl ve spolupráci s ostatními 
děkany a vedením ČVUT posílit PR aktivity 
ČVUT jako celku. FEL rovněž dosud, dle 
mého názoru, plně nevyužívá potenciálu 
absolventů pro rozvoj spolupráce mezi 
fakultou a praxí.

Deklarujete požadavek tahat 
na fakultě společně za jeden provaz. 
Vidíte v tomto směru nějaký problém? 
Dlouhodobý a úspěšný rozvoj žádné 
instituce není možný bez spolupráce jed-
notlivých útvarů a součástí, bez využívání 
synergie, vzájemné podpory a obohacování 
se. Fakulta je sice na jednu stranu tvořena 
katedrami a odděleními s relativně velkou 
mírou autonomie, na druhou stranu má 
váhu pouze jako celek. V minulém období 
jsme bohužel měli možnost v médiích často 
sledovat diskuze o fakultě, ale i ČVUT, ať 
už se to týkalo vzniku CIIRC či jiných, 
často osobních pří. Docházelo tak bohužel 
k tomu, že do pozadí byly potlačovány 
nesporné úspěchy fakulty – např. v oblasti 
špičkového výzkumu, publikování ve špič-
kových světových časopisech atd. Jak 
uvádím ve svém programu, jedním z mých 
základních cílů je rozvíjet spolupráci 
s ostatními součástmi ČVUT a pro její 
realizaci hledat vhodné modely založené 
na vzájemné výhodnosti, vyváženosti 
a dlouhodobé udržitelnosti. Minulost se 
z principu nedá změnit, co se dá změnit, je 
budoucnost. Rád bych vnesl do hledání 
modelů spolupráce pohled nezatížený 
minulostí. V tom je myslím, nebo v to ales-
poň doufám, moje určitá výhoda.

V poslední době se na akademické 
půdě mluví hlavně o vědě a výzkumu, 
jako by základním posláním školy 
nebyla příprava kvalifikovaných 
techniků… Vy to vidíte jinak, když 
chcete řízení a rozvoj fakulty postavit 

na třech rovnocenných základech – 
výuce reflektující současné i budoucí 
potřeby praxe, excelentním výzkumu 
a efektivní spolupráci s průmyslovými 
podniky i státní správou. Pociťujete 
tedy nutnost věnovat pozornost právě 
výuce kvalitních inženýrů?
Ano. Skutečně si myslím, že základním 
posláním vysoké školy je vychovávat pro 
společnost kvalifikované vysokoškolsky 
vzdělané kádry. Záměrně nepoužívám 
slovo techniky, protože praxe vyžaduje čím 
dál tím komplexněji profilované absolventy, 
kteří kromě technických znalostí budou 
ovládat komunikační schopnosti, budou 
schopni vyjednávat, řídit týmy lidí, pružně 
řešit zadané úkoly. A chtěl bych připome-
nout ještě jednu, často opomíjenou, ale 
velmi významnou oblast, která má defacto 
charakter služby veřejnosti. Řada pracov-
níků fakulty se podílí na činnosti nejrůzněj-
ších poradních orgánů na úrovni minister-
stev, vlády nebo dokonce v nadnárodních 
strukturách. Fakulta se tak jejich prostřed-
nictvím podílí na formulování nejrůzněj-
ších rozvojových strategií, nových norem, 
předpisů a postupů. Významná je současně 
i role fakulty jako znaleckého ústavu. 

Když jsme vás před rokem v Pražské 
technice představovali jako jednoho 
z nově jmenovaných profesorů, tak 
jste na otázku, zda jste někdy zvažoval 
odchod z ČVUT, uvedl, že příležitostí 
k bilancování pro vás byly pracovní 
nabídky ze zajímavých zahraničních 
pracovišť, zatímco méně pozitivní 
motivací byl opakovaný pocit marnosti, 
který na vás dolehl při některých jed-
náních ve škole. Co jste tím myslel? 
Myslím si, že podobně se zamýšlela nad 
svým dalším působením na fakultě i řada 
mých kolegů. Není úplně jednoduché 
na tuto otázku odpovědět, nicméně se o to 
pokusím. Určitá část mého pocitu mar-
nosti může být určitě přiřazena k neustále 
rostoucí administrativě ve všech oblas-
tech naší činnosti. Řešení výzkumných 
projektů je často provázeno vyplňováním 
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nejrůznějších tabulek, hlášení, zpráv atd., 
což významně redukuje čas pro skutečnou 
tvůrčí činnost. Na jednu stranu často nedo-
myšlené požadavky na administrativu při-
cházejí zvenčí školy, na druhou stranu nás 
na fakultě nárůst administrativy nachytal 
do značné míry, jak se říká, „v nedbalkách“. 
Kdo zažil administrativu okolo projektů 
VVV, ví, o čem hovořím. I proto je posílení 
podpůrné role děkanátu jednou z mých 
priorit. Další věcí, která mne v minulosti 
dost trápila, byly časté málo efektivní, ale 
o to delší diskuze o řešení problémů fakulty. 
Na jednu stranu oceňuji snahu minulého 
vedení o otevřenost diskuze, na druhou 
stranu bych přivítal její lepší přípravu 
a řízení průběhu. Jednou z mých snah, 
kterou bych chtěl hned začít implemen-
tovat, je zvýšení efektivnosti komunikace 
mezi členy vedení fakulty, vedení kateder 
a dalších útvarů fakulty stanovením jasných 
pravidel pro přípravu a průběh jednání. 
A ještě to, co jsem možná pociťoval nej-
více. To byla jednak v některých případech 
absence spolupráce či hledání synergií při 
řešení fakultních problémů, jednak upřed-
nostňování výzkumu před výukou a dalšími 
aktivitami fakulty. I proto se v preambuli 
mého programu objevuje ta teze o vyvážení 
tří základních činností.

Jak je na tom nyní vaše fakulta, která 
je známá svojí náročností studia, když 
klesá počet maturantů? Trváte nadále 
na výběru studentů, tedy raději méně, 
ale kvalitnějších?
Vysoká škola samozřejmě nemůže fungovat 
bez studentů, studenti jsou pro nás klíčoví 
a měli by pro nás být především partnerem. 
Podle demografických statistik se počet 
absolventů středních škol začne opět zvy-
šovat. To nás ale nemůže ukolébat, studenti 
sami o sobě nepřijdou. Je pravdou, že stu-
dium techniky je náročnější, než některé 
jiné obory a že studium na ČVUT a na FEL 
je toho příkladem. Nicméně máme zku-
šenost, že praxe se už neptá jen na to, zda 
dotyčný má vysokoškolský diplom, ale 
odkud ho má. I proto je důležité udržovat 
kvalitu a renomé fakulty a ČVUT vůči 
veřejnosti. Záměrně zde zdůrazňuji ČVUT 
jako univerzitu, veřejnost nás často chápe 
ne jako fakultu, ale jako součást ČVUT. 
Absolutorium naší fakulty všem studen-
tům dává excelentní možnost uplatnění 
na trhu práce v nejrůznějších odvětvích, 
naši absolventi si skutečně mohou vybírat. 
A jejich kvalita je dána především kvalitou 

a osobním nasazením našich pedagogů. 
Rozhodně nemíníme snižovat požadavky 
na naše absolventy. Úroveň fakulty musí být 
a bude zachována. 

Jste úspěšný vědec i pedagog. Není 
vám líto, že na vědu a výuku nebudete 
mít jako děkan takový prostor?
Hodně jsem zvažoval, zda do toho jít, či 
nikoliv. Bylo to pro mě určitě jedno z nej-
těžších rozhodnutí v životě. Nakonec 
jsem se rozhodl kandidovat i proto, že 
u mě převládl pocit, že díky tomu mohu 
fakultu i univerzitu někam dále posouvat 
a rozvíjet. Chci přispět k plnému využití 
jejího potenciálu. Jsem připraven věnovat 
maximum energie tomu, aby fakulta šla-
pala jako celek a všechny možné synergie 
fungovaly. A během mých úvah jsem došel 
k závěru, že funkcí děkana má kariéra přeci 
nekončí. Jednou zase děkan nebudu a budu 
se mít kam vracet. Tedy ke svému výzkumu 
a dalším zajímavým projektům.

Váš předchůdce ve funkci profesor 
Ripka se za svou fakultu dokázal brát 
velmi přímočaře a hlasitě, viditelný byl 
například nesoulad s nově vzniklou 
univerzitní součástí, Českým institu-

tem informatiky, robotiky a kyberne-
tiky... 
Ano, profesor Ripka se skutečně dokázal 
za fakultu, ale často i za ČVUT a cel-
kově vysoké školy, brát velmi přímočaře. 
Ve svých funkčních obdobích se musel 
vypořádat nejen s řešením řady problémů 
souvisejících s rozvojem fakulty jako takové. 
Byl postaven před řešení problémů, které 
zasahovaly do struktury fakulty. Příkladem 
je zejména zmíněný projekt CIIRC. Myslím 
si, že jedinou správnou cestou je hledání 
modelů vzájemně výhodné spolupráce. 
Orientovat se na budoucnost a budoucí 
spolupráci. Minulost nechci hodnotit, 
a chtěl bych jí být nezatížen. Chci nabíd-
nout efektivní spolupráci, z které by těžili 
studenti, jednotlivé univerzitní jednotky, 
ale v širším měřítku i univerzita a odborná 
veřejnost.

Co říká vaší pracovní změně rodina? 
Nebylo to jednoduché rozhodování 
a museli jsme zvážit všechny důsledky. 
Mám velké štěstí, že rodina mi byla vždy 
oporou. Neumím si vůbec představit, že 
bez fungujícího zázemí bych mohl přijmout 
novou roli. Především je na místě podě-
kovat manželce, která za mnou vždy stála 
a stojí. 

Jste zakladatel a dlouholetý předseda 
spolku Duha Jasmín, kde se zaměřu-
jete na volnočasové aktivity přede-
vším pro děti a mládež s ADHD, jejich 
životní příběhy nejsou vždy jednodu-
ché. Jak se pod tímto úhlem pohledu 
díváte na některé problémy, které se 
řeší v akademickém prostředí?  
Máte pravdu. Uvědomuji si, že nás často 
takzvaně „pálí dobré bydlo“ a řešíme pro-
blémy, které jsou v perspektivě skutečných 
životních hodnot marginální. Dlouholetá 
zkušenost mě především naučila přijímat 
ostatní bez předsudků a bez snahy je pře-
tvářet. Což na fakultě často postrádám. 
Práce dobrovolníka, který připravuje 
volnočasové aktivity pro děti a mládež, je 
především otázka životního stylu, který se 
mnou sdílí rodina. Zahrnuje v sobě životní 
filozofii a náplň volného času. Dlouholetá 
zkušenost mi umožňuje se dívat na životní 
hodnoty, principy, a především mezilidské 
vztahy z jiné perspektivy. Přímá práce 
s dětmi mě obohacuje a učí. 

 Vladimíra Kučerová
 [ Foto: Jiří Ryszawy ]

Prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.  (nar. 1973),  
od 1. 7. 2019 děkan FEL ČVUT.
Abs. MFF UK. Na FEL působí od roku
1996, obor radioelektronika. Jeho
práce je zaměřena na obrazovou
fotoniku a její aplikace v astronomii
a multimediální technice. Autorem
vice než 130 publikací, h index (podle 
WoS) je 6. Podílel se na 17 grantech  
(9 mezinárodních).  Vyučuje obrazovou 
techniku a fotoniku. Je předsedou ČSSF.
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Neutrony sledují chování 
vody v porézním prostředí
[ Výzkum na Katedře inženýrství pevných látek FJFI ]

Procesy difúze a fázových přeměn 
vody v porézních materiálech, 
k jakým patří půda či stavební 
hmoty, významně ovlivňují 
vlastnosti těchto materiálů. 
Přesný kvantitativní popis těchto 
jevů má proto velký význam 
ve stavebnictví, geologii či 
ekologii. Představujeme výsledky 
dosažené v Laboratoři neutronové 
difrakce Katedry inženýrství 
pevných látek FJFI ČVUT ve dvou 
oblastech: popisu kinetiky průniku 
vody do betonových kompozitů 
a analýze procesů zamrzání 
a rozmrzání půdy.  

Neutronografické metody poskytují jedi-
nečný nástroj k charakterizaci prostorového 
a časového vývoje uvedených procesů a jejich 
reprezentativní experimentální parametri-
zaci, která může být dále využita při vývoji 
teoretických modelů. 

Neutron patří mezi základní stavební 
částice hmoty. Vyznačuje se nulovým cel-
kovým elektrickým nábojem, hmotností 
ca 1,675 × 10-27 kg, vlastním magnetickým 
momentem o  velikosti ca −1,042 × 10-3 
Bohrova magnetonu a spinem 1/2. Díky své 
elektroneutralitě a vysoké hmotnosti snadno 
proniká hmotou. Střední volná dráha tepel-
ných neutronů hmotou je pro většinu prvků 
ca o tři řády delší, než je tomu u fotonů rent-
genového záření a až o sedm řádů převyšuje 
hodnotu pozorovanou pro nízkoenergetické 
elektrony. Podobně jako další elementární 
částice vykazuje neutron vlastnost tzv. části-
cově-vlnové duality. Jejím projevem je exis-
tence de Broglieho vln spojených se šířením 
neutronového svazku a možnost pozorovat 
jevy spojené s difrakcí těchto vln. 

Vysoká schopnost neutronů procházet 
většinou materiálů umožňuje prozařovat 
vzorky o příčném průřezu až několika cm. 
Této schopnosti se plně využívá v materiá- 
lovém výzkumu, kde metody založené 

na vyhodnocení rozptylu a absorpce neut-
ronů slouží např. k nedestruktivní charakte-
rizaci krystalové a magnetické struktury látek 
či analýze přednostního uspořádání krystalic-
kých oblastí v polykrystalických materiálech 
objemných vzorků. 

Díky dalšímu významnému rysu inter-
akce tepelných neutronů s hmotou, kterým je 
vysoká hodnota amplitudy rozptylu dosaho-
vaná (na rozdíl od rentgenového záření) i pro 
lehké prvky, lze neutronografické metody 
velmi efektivně aplikovat též ke sledování jevů 
a dějů souvisejících s přítomností a chová-
ním vody v pevných látkách. Uplatňují se zde 
přitom tři hlavní procesy interakce neutronů 
s látkou: pružný rozptyl, nepružný rozptyl 
a  absorpce. Hlavními experimentálními 
metodami jsou zde transmisní neutronová 
radiografie poskytující prostorový a časový 
obraz vývoje vnitřního složení vzorku (ovliv-
ňujícího intenzitu prošlého neutronového 
svazku) a dále neutronová difrakční analýza 
umožňující rekonstrukci reálné vnitřní krys-
talové a magnetické struktury v ozářeném 
objemu vzorku.

Difúze vody  
v konstrukčním betonu

Odolnost vůči pronikání kapalin předsta-
vuje jednu z charakteristik velmi důležitých 
pro praktické využití stavebních materiálů. 
V běžných podmínkách se nejčastěji jedná 
o působení vody a vodných roztoků rozpuš-
těných solí. V důsledku difúze vody může 
docházet k vyplavování pojidel a degradaci 
mechanických vlastností. Výjimečnou důle-
žitost mají procesy transportu vody v případě, 
že s sebou nesou ve formě rozpuštěné příměsi 
kontaminaci, která je nežádoucí či případně 
nebezpečná pro životní prostředí. V takové 
situaci je třeba optimalizovat složení staveb-
ního materiálu tak, aby došlo k minimalizaci 
průniku nežádoucích látek. 

Ve výzkumu realizovaném ve spolupráci 
se skupinou prof. Ivana Medvedě z Fakulty 
stavební ČVUT, podpořeném projektem 
17-11635S „Cementové kompozity k imo-
bilizaci radionuklidů” Grantové agentury 

České republiky, se zabýváme testováním 
vzorků speciálních betonů určených pro 
využití v dlouhodobých úložištích vyhoře-
lého jaderného paliva. Tato hlubinná úloži-
ště jsou budována v řadě zemí využívajících 
jadernou energetiku založenou na procesu 
štěpení uranu a mají sloužit k trvalému bez-
pečnému uložení nepřepracovatelné radioak-
tivní složky paliva po dobu převyšující tisíci-
letí. Pochopitelným požadavkem kladeným 
na konstrukční materiál je v takovém případě 
jeho maximální odolnost vůči průniku vody, 
zabraňující vyplavování uložených látek 
(především iontů radioaktivních aktinoidů) 
do okolí. 

Pro účely našich neutronografických 
experimentů byly aktinoidy nahrazeny 
vhodně zvolenými lanthanoidy (konkrétně 
solemi iontů Gd3+), které se vyznačují velmi 
podobnými chemickými vlastnostmi a jsou 
zároveň velmi dobře registrovatelné pomocí 
tepelných neutronů. Testované vzorky byly 
vystaveny působení zvolených roztoků 
a plošné rozložení intenzity prošlých tepel-
ných neutronů bylo průběžně snímáno 
neutronovou kamerou. S využitím pokro-
čilých počítačových postupů zpracování 
obrazu (zahrnujících frekvenční filtraci 
a plošnou integraci získaných 2D distribucí 
intenzity) aplikovaných na série snímků 
pořízených v průběhu působení roztoku 
pak bylo možno rekonstruovat časový vývoj 
procesu průniku testovacího roztoku obje-
mem vzorku. Teoretickým filtrem experi-
mentálních dat byla pak získána hodnota 
difúzního koeficientu, která kvantitativně 
popisuje prostorový a  časový transport 
iontů Gd3+. Tato hodnota činila pro vzorek 
standardního konstrukčního betonu ca  
2,5 × 10–7 m2 s–1. Snížení této hodnoty vhod-
nou modifikací skladby betonové směsi je 
předmětem našeho dalšího výzkumu.

Zamrzání a rozmrzání půdy
Z praktického hlediska významný pro-

blém představují procesy zamrzání a rozmr-
zání půdy. V důsledku opakovaných fázo-
vých přeměn vody obsažené v půdě a s nimi 
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souvisejících místních silových působení 
dochází k přeskupování podloží spojenému 
například se vznikem tzv. ledových čoček. 
Ty mohou významně narušovat například 
povrch komunikací či statiku konstrukcí 
a budov. Obzvláštní důležitosti nabývají uve-
dené efekty v arktických oblastech vyzna-
čujících se výskytem trvale promrzlé půdy. 
Nicméně, jejich negativní dopad například 

 ↖ [1]  Model hlubinného úložiště jaderného odpadu (zdroj: SÚRAO, Energie roč. 21,  
č. 3, 2018)   [2]  Trvalé úložiště jaderného odpadu Onkalo, Finsko. Pohled do hlavního 
přístupového tunelu (zdroj: N. Whigham: Finland’s incredible permanent nuclear 
waste storage facility. In: https://www.news.com.au, September 12, 2017, 9:48am). 
[3] Jeden z testovaných vzorků betonových kompozitů umístěný na cloně z borového 
plastu. Rozměr vzorku 15 x 20 x 55 mm3. Difúze roztoku z nádobky probíhala podél 
dlouhé osy. Povrch testovaných hranolů byl pokryt neprodyšnou vrstvou zabraňující 
nežádoucímu vysychání v průběhu experimentu.  [4] Časový a prostorový vývoj 
koncentrace iontů Gd3+ difundujících ve formě roztoku do objemu  testovaného 
betonového kompozitu. Prostorová souřadnice odpovídá pozici podél dlouhé osy 
hranolu.

[1]

[2] [1]

[4]

na  stav komunikací můžeme pozorovat 
i v našich zeměpisných šířkách.

V  rámci řešení projektu 17-06759S 
„Vyšetřování podpovrchového proudění 
s fázovými přechody“ podpořeného Gran-
tovou agenturou České republiky a koordi-
novaného doc. Jiřím Mikyškou z FJFI ČVUT 
jsme k laboratorní charakterizaci dějů spoje-
ných s rozmrzáním půdy aplikovali metody 

neutronové radiografie a neutronové difrakce. 
Výzkum byl realizován ve spolupráci se sku-
pinou dr. S. E. Kichanova z Frankovy neutro-
nové laboratoře v JINR Dubna v Rusku. 

V prvním typu experimentu byl metodou 
neutronové radiografie sledován časový vývoj 
rozmrzání modelových vzorků křemenných 
písků nasycených vodou. Použitá metoda 
vycházela z charakterizace změny plošné 
distribuce intenzity neutronů prošlých vzor-
kem, vyvolané lokálními změnami hustoty 
vody v důsledku tání oblastí vyplněných 
ledem. Prozařovány byly vždy dva kontejnery 
obsahující písky s různou hrubostí. Namísto 
obyčejné „lehké vody“ H2O byla pro účely 
neutronografických měření použita tzv. 
těžká voda D2O. Radiologická měření pro-
kázala výraznou závislost průběhu rozmr-
zání na hrubosti písku. Například pro vzorky 
s průměrem zrn v rozmezí 630–1250 mi- 
kronů a 100–630 mikronů činilo zvýšení tep-
loty tání směsí 3 K, respektive 6 K v porov-
nání s táním samotného ledu. Pozorovaný 
nárůst efektivní teploty tání byl nepřímo 
úměrný hrubosti použitého písku.

Výsledek dosažený radigrafickou 
metodou byl pak potvrzen v druhém typu 
experimentu spočívajícím v charakterizaci 
poklesu intenzity difrakčních čar těžkého 
ledu s růstem teploty vzorku. 

Pozorovaný efekt je možno vysvětlit 
výraznou závislostí komplexních procesů 
transportu tepla a hmoty doprovázejících 
zamrzání a tání vlhké půdy na velikosti zrn 
pevných částic, ze kterých je půda složena. 
Za předpokladu stejného chemického složení 
a struktury zrn platí, že jemnější zrna vedou 
ke snížení tepelného toku vzorkem a tedy 
zvýšení efektivní vnější teploty, při které je 
pozorována fázová přeměna led → voda. 
Důležitým doprovodným procesem opako-
vané fázové přeměny je pak i vzájemná sepa-
race jednotlivých fází, která vede ke vzniku již 
zmíněných ledových čoček.

 doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc., 
 prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc., 
 Katedra inženýrství pevných látek FJFI
 [ Ilustrace: archiv autorů ] 

 ↘ Vysoká schopnost 
neutronů procházet většinou 
materiálů umožňuje 
prozařovat vzorky o příčném 
průřezu až několika cm. Této 
schopnosti se plně využívá 
v materiálovém výzkumu. 

[3]
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Dlouholetá spolupráce fakulty a  společ-
nosti TÜV SÜD Czech založená na sdíle-
ných technologiích, prostorech a odbor-
ných kapacitách, byla významně rozšířena 
v souvislosti s vývojem emisní legislativy 
o modernizaci emisní laboratoře, vybavené 
novým měřicím vybavením, dostatečnými 
zkušebními kapacitami a schopností techno-
logické konverze na vozidla s různou úrovní 
elektrifikace pohonu.

Impulzem pro inovaci emisní laboratoře 
byla chybějící kapacita – kondiciační hala 
s konstantní teplotou pro legislativou poža-
dované temperování vozidel před zkouš-
kou. Další důvody, které stály za společnou 
investicí, byla přístavba klima-komory pro 
zkoušky charakteristik chladnutí a teplotní 
stabilizace vozidla a zvětšení prostoru pro 
zkoušená vozidla a skladu přípravků pro 
zkušebnu motorů. V neposlední řadě se 
vyměnilo z prostředků TÜV SÜD Czech 
také měřicí zařízení pro analýzu emisí u vál-
cové zkušebny, které přesluhovalo a již prak-
ticky nevyhovovalo současným předpisům.

V modernizované laboratoři se budou 
provádět mimo jiné měření emisí ve válcové 
zkušebně, měření spotřeby osobních vozidel 
a motocyklů, dlouhodobé zkoušky, ověřovací 
(před-sériové) zkoušky a validační testy pro 
RDE. Kromě toho slouží zkušebna k základ-
nímu výzkumu tvorby částic a hledání kom-
promisu mezi jejich emisemi, účinností 

motoru a emisemi oxidů dusíku, což je roz-
hodující pro budoucí používání spalovacích 
motorů, pro něž neexistuje zatím vhodná, 
masivně použitelná náhrada.

Pracoviště je výjimečné i díky tomu, že 
multifunkční prostor pro přípravu vozidel 
na zkoušku a kondiciaci může zahrnovat až 
12 aut. Klimakomora je připravená pro dvě 
osobní auta s teplotou do +14 °C. Zahrnuje 
také zázemí pro zkušební tým RDE. Moder-
nizovaná část laboratoře přitom nenaru-
šuje původní záměr architekta ani estetiku 
budovy. Naopak, díky zástavbě v úrovni pod 
terénem je citlivě zakomponovaná do kra-
jiny.

Informace o modernizaci válcové zku-
šebny a navýšení zkušební kapacity vzbudila 
zájem autoprůmyslu o spolupráci v oblasti 
CoP testů a dalších ověřovacích nebo vývo-
jových zkoušek. Největší objem prací je plá-
novaný pro tuzemské výrobce automobilů, 
v budoucnu se očekává, že ji  využijí i part-
neři z ostatních států Evropské unie a uni-
verzitních pracovišť. Fakulta strojní posílila 
důvěru partnerů získáním velkého projektu 
Národního centra kompetence Josefa Božka 
pro pozemní dopravní prostředky, jehož se 
účastní třicet partnerů z oblasti silničních 
a kolejových vozidel i traktorů, a to včetně 
TÜV SÜD Czech.

 (red)
 [ Foto: Jiří Ryszawy ]

Modernizace  
emisní laboratořeCentrum vozidel udržitelné 

mobility Fakulty strojní ČVUT 
ve spolupráci s TÜV SÜD Czech 
dokončilo počátkem letošního 
roku rozsáhlou modernizaci 
emisní laboratoře v Roztokách 
u Prahy. Tuto investici mohla 
FS zafinancovat díky dobré 
spolupráci zúčastněných stran 
i daru Dr. Thomase Morela, 
prezidenta Gamma Technologies 
Inc., s jehož firmou, světovým 
leaderem v oboru simulací 
hnacích jednotek vozidel, 
fakulta (jejíž je doktor Morel 
absolventem) dlouhodobě 
spolupracuje. Laboratoř byla 
v červnu představena novinářům 
a odborné veřejnosti.
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Zadáním pro studenty byl „iniciační bod“, 
první stavební počin v území, které se má 
z momentálně zanedbaného místa změnit 
v budoucnu na rezidenční park. Konkrétní 
podobu malé stavby měli studenti vymyslet 
a vlastními silami ji zrealizovat. 

Partnerství s FA ČVUT si Petr Michálek, 
generální ředitel Skanska Reality, pochva-
luje: „Spolupráce se školami je pro nás vždy 
podnětná, protože studenti projevují velkou 

míru nápaditosti a trochu jinou formu kre-
ativity než ostřílení profesionálové. Věřím, 
že oběma stranám taková forma spolu-
práce přináší nové poznání. Libčický Stožár 
v sobě kombinuje vtip, estetiku a funkčnost, 
a doufám, že díky tomu se z něj stane oblí-
bený cíl místních i turistů z širšího okolí.“

Koncepce stavby vychází z  historie 
terasovitých svahů na břehu Vltavy, kde se 
od konce 19. století těžila hlína pro cihelnu 

stožár s výhledem
V Libčicích nad Vltavou ožívá místo bývalé cihelny, studenti ateliéru 
Hlaváček – Čeněk Fakulty architektury ČVUT zde postavili stožár  
s výhledem. Ve čtvrtek 27. června na něm symbolicky společně se 
zástupci města a společnosti Skanska Reality a.s. vztyčili vlajku města.  
Tento projekt se uchází o titul Stavba roku Středočeského kraje 2019, 
součástí je i hlasování veřejnosti, které probíhá do 10. listopadu.

rodiny Fischerů. Právě věhlas libčických 
cihlářů, kteří se kromě výroby cihel speci-
alizovali na výstavbu továrenských komínů, 
kterých v Čechách postavili více než tisíc, 
inspiroval autorku návrhu Kristýnu Rejs-
kovou. „Chtěla jsem vytvořit něco, s čím 
se člověk bude moct v parku identifikovat. 
Stožár tak nese vlajku jako symbol, tvarem 
se vztahuje k ostatním libčickým komínům 
a svou konstrukcí odkazuje na cihlářskou 
historii,“ vysvětluje studentka FA. 

Stožár o výšce 7,9 metrů včetně vlajky 
stojí na vyvýšeném místě v  srdci parku. 
Je novým orientačním bodem v krajině, 
místem k setkávání, zároveň sám nabízí 
výjimečný výhled na  Větrušické rokle 
na protějším břehu Vltavy. Jeho konstrukce 
kombinuje vnitřní ocelové prvky a vnější 
dřevěný plášť. Vzorem byla Kristýně Rejs-
kové cihelná vazba, její princip ale vtipně 
přenesla do dřevěné konstrukce. 

Na projektu začali studenti pracovat 
v  březnu, montáž dokončili na  začátku 
června. Kromě samotné stavby, která byla 
pro většinou z nich jejich první v životě, 
byly stejně přínosné konzultace s externisty, 
dodavateli a kolegy z odborných škol. Stu-
denti si vyzkoušeli propagaci projektu nebo 
během akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 
společně s obyvateli Libčic zbavili prostor 
budoucího parku odpadků.

Design-build projekty, resp. výuka 
formou „navrhni a  postav“, má tradici 
na předních světových architektonických 
školách, v českém prostředí je spíše ojedi-
nělá. Jako alternativa ke standardní výuce 
umožňuje studentům stavbu nejen vymy-
slet a nakreslit, ale také vlastníma rukama 
realizovat. Na fakultě se na ni specializují 
pedagogové Ústavu navrhování II, který 
stojí za lávkami nebo letos v zimě dokon-
čenými útulnami pro Krkonošský národní 
park. Proč se studenty dojdou od první čáry 
až po realizaci, vysvětluje vedoucí ústavu 
Dalibor Hlaváček: „Prostřednictvím těchto 
projektů se snažíme předat studentům to 
nejdůležitější – vášeň pro architekturu, ale 
i smysl pro konstrukci, materiál a detail. 
Poprvé zažijí ten jedinečný pocit, zhmotnění 
návrhu do skutečné stavby“.

Projekt probíhal na Ústavu navrhování 
II Fakulty architektury ČVUT, za podpory 
Skanska Reality a. s., ve spolupráci s Robert 
Bosch odbytová, Rothoblaas, VOŠ a SPŠ 
Volyně, Scholastika a městem Libčice nad 
Vltavou.
 Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D., FA

 [ Foto: Lubomír Kotek ] 

 ↘Více na https://libovelibcice.cz/ 
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Noví profesoři
Dvě ženy a čtyři muži, takové bylo zastoupení osobností působících na ČVUT při slavnostním 
předávání jmenovacích profesorských dekretů, které se uskutečnilo 20. června ve Velké aule Karolina. 
Představujeme vám je prostřednictvím odpovědí na dvě anketní otázky: 

1. Co považujete za nejvýznamnější počin, kterého jste při svém působení na ČVUT dosáhli?
2. Měli jste někdy chuť z technické univerzity odejít a proč? Co rozhodlo o setrvání?

prof. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D. (FEL), 
obor Měřicí technika

Z mnoha počinů, od publikací 
ve špičkových časopisech přes projekty 
s výzkumnými divizemi technologických 
lídrů, si nejvíce cením spolupráce 
a školení kolegů, tehdy doktorandů, 
kteří dnes působí v oboru jako vedoucí 
mezinárodních výzkumných infrastruktur, 
ředitelé a majitelé firem s velkým podílem 
vývoje a inovací a výzkumně vývojoví 
pracovníci nejvýznamnějších korporací. 
Nic z výše uvedeného by nebylo možné 
bez výborných kolegů z fakulty a zejména 
katedry měření, kterým moc děkuji.

Ne, díky intenzivní spolupráci 
s průmyslovými partnery jsem měl 
možnost nahlédnout do zákulisí 
a porovnat výhody a nevýhody 
akademické, startupové i korporátní 
sféry a přes občasné lákavé nabídky 
a nárůst zbytečné administrativy mě práce 
na ČVUT baví.

prof. Ing. Lena Halounová, CSc. 
(FSv), obor Geodézie a kartografie   

Nikdy jsem svou práci takto nehodnotila, 
ale může to být snad to, že jsem seznámila 
více jak tisíc mladých lidí, studentů oboru 
Geodézie a kartografie, s novými obory, 
jako jsou geografické informační systémy 
a dálkový průzkum Země (DPZ), a tím 
mnohým z nich umožnila, že v daných 
oborech nalezli uplatnění a zároveň své 
znalosti a praktické zkušenosti šíří dál. 
Na začátku 90. let málokdo znal geogra-
fické informační systémy a DPZ, dnes 
jejich aplikace používají miliardy lidí 
na Zemi. A na tom se podílejí i studenti 
mých předmětů. Druhou oblastí pak je 
to, že se mi podařilo uspořádat s význam-
nou podporou katedry světový kongres 
v našem oboru pro téměř tři tisíce účast-
níků, a tím se v roce 2012 stát členkou 
výboru prestižní mezinárodní společnosti 
ISPRS (www.isprs.org) v našem oboru. 
Kongres zároveň prokázal velkou základnu 
České republiky ve fotogrammetrii, dál-
kovém průzkumu Země a prostorových 
vědách.
 
Neměla. Vždy jsem měla velké štěstí 
na kolegy, kterým jsem mohla důvěřovat 
a se kterými jsme si vzájemně pomáhali, 
dosud pomáháme a máme hezké vztahy. 
Zároveň mě baví práce s mladými lidmi, 
ať jsou to studenti řádného studia nebo 
doktorského. Obory, v nichž pracuji, jsou 
nesmírně zajímavé, moderní a přinášejí 
informace, které mohou mít dopad na kaž-
dého z nás a jejichž výstupy používá celý 
svět. Co jiného si přát?

prof. Ing. Daniel Klír, Ph.D. (FEL), 
obor Aplikovaná fyzika     

V rámci svého působení na ČVUT se 
zaměřuji především na vědeckou čin-
nost. V základním fyzikálním výzkumu 
hraje důležitou roli radost z objevení či 
vysvětlení fyzikálních jevů. Osobně mám 
největší radost z toho, že se mi podařilo 
výrazně přispět k objasnění několika 
důležitých záhad, které se objevily již 
na počátku výzkumu řízené termojaderné 
syntézy a které se šedesát let nedařilo 
vysvětlit. Samozřejmě v dnešní době je 
výzkum nemyslitelný bez týmové spo-
lupráce. Proto jsem rád, že jsem našel 
vědecká témata, která dokázala nadchnout 
jak naše studenty a kolegy, tak zahraniční 
odborníky. To umožnilo rozšířit náš 
výzkum a navázat novou vědeckou spolu-
práci s předními národními laboratořemi 
v USA, Ruské federaci a Izraeli.
 
Při rozhodování o působení na univerzitě 
bylo pro mne důležité vyjasnit si primárně 
otázku, čím se mám zabývat. Během uva-
žování o různých atraktivních tématech 
výzkumu připadala několikrát v úvahu 
i možnost odchodu z ČVUT. K němu ale 
nedošlo, protože jsem mohl výzkum, který 
velmi často provádíme na zahraničních 
aparaturách, realizovat i v rámci svého 
zaměstnání na ČVUT a Akademii věd ČR. 
Těší mne, že mohu své vědomosti a zku-
šenosti předávat dál studentům a dokto-
randům univerzity, která mně samotnému 
poskytla vzdělání.  
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prof. Ing. Renáta Schneiderová 
Heralová, Ph.D. (FSv),  
obor Management a ekonomika  
ve stavebnictví  

Je těžké hodnotit významnost vlastních 
počinů, ale vyberu několik úspěchů, 
kterých jsem společně s kolegy dosáhla. 
V oblasti pedagogické se nám jako jedi-
ným v ČR podařilo získat mezinárodní 
akreditaci od RICS pro náš magisterský 
obor Projektový management a inžený-
ring. Rovněž jsme inovovali doktorský 
studijní program Stavební management 
a inženýring a zavedli řadu nových sta-
vebně-ekonomických předmětů ve všech 
stupních studia. Za zmínku stojí i úspěšné 
ukončení projektu Fit-to-NZEB či řešení 
projektů CraftEdu a Udržitelná správa 
stavebních objektů kulturního dědic-
tví.  Tvůrčí činnost zaměřuji především 
na ekonomickou udržitelnost staveb a těší 
mne, že se tato problematika, byť pomalu, 
dostává i do povědomí investorů. Důka-
zem toho jsou četná posouzení návrhů 
staveb z hlediska nákladů životního cyklu 
a vývoj metodik výpočtu celoživotních 
nákladů staveb. V rámci fakultního znalec-
kého ústavu jsem se podílela např. na oce-
nění Trojského mostu, posouzení nabídek 
na rekonstrukci Národního muzea nebo 
stanovení nezbytně nutných nákladů 
stavby D3 pro ŘSD. Krásné pocity mám 
spojeny s realizací projektů OPPA, které 
byly zaměřeny na profesní návrat našich 
absolventek-matek ke kvalifikované práci.

ČVUT jsem věrná od ukončení studia, 
mateřské univerzitě jsem se vlastně nikdy 
nevzdálila – při působení v praxi jsem čás-
tečně zůstávala na Fakultě stavební, časem 
se ČVUT stalo mým jediným zaměstna-
vatelem. Univerzitě vděčím za kvalitní 
vzdělání, kreativní práci a možnost profes-
ního růstu. Sice občas narazím na nezájem 
našich klientů-studentů a nudnou admi-
nistrativní práci, nicméně chuť předávat 
znalosti a zkušenosti studentům, radost 
z jejich pozitivní zpětné vazby a dobrý 
pocit z úspěšné týmové práce na projek-
tech zatím vítězí. Odejít nemám v plánu.

prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. 
(FEL), obor Aplikovaná fyzika

Na FEL ČVUT jsem přišel před čtyřmi 
lety z Fyzikálního ústavu AV ČR v rámci 
výběrového řízení na pozici vedoucího 
Katedry fyziky. Díky podpoře kolegů 
a vedení fakulty se mi za tu dobu podařilo 
významně podpořit rozvoj katedry jejím 
zapojením do řady projektů pro inovaci 
studijních programů. Podařilo se akredi-
tovat nový doktorský program Aplikovaná 
fyzika, jehož základem je fyzikálně-tech-
nický přístup pro výzkum aktuálních 
témat od fyziky plazmatu a přeměn ener-
gie po nanomateriály a senzory. Inovovali 
jsme také vzdělávání studentů v novém, 
a jak se ukazuje pro studenty velmi atrak-
tivním programu Lékařská elektronika 
a bioinformatika. Pro výzkum v těchto 
oblastech se mi díky grantovým projektům 
a podpoře ze strany fakulty daří budovat 
perspektivní výzkumný tým, moderni-
zovat laboratoře a rozvíjet spolupráci 
s Akademií věd a dalšími pracovišti v ČR 
a v zahraničí. Dosáhli jsme tak mnoha 
nových zajímavých poznatků, například 
při výzkumu nanodiamantů.

Když odhlédnu od maličkostí, jakými 
je někdy přílišná administrativa, vleklá 
výběrová řízení a pár nepřejících hlasů, 
tak převládají pozitivní dojmy. Na fakultě 
se mi velmi líbí a rád budu pokračovat 
ve svém úsilí. Práce se studenty mě baví, 
nejvíce samozřejmě s těmi šikovnými 
a nadšenými. Stejně tak mě baví vedení 
katedry, které mi dává možnost pomáhat 
kolegům svými zkušenostmi a podporou. 
Dostal jsem také prostor pro rozvoj vlast-
ního výzkumu. Neméně si cením snahy 
o korektní a transparentní vedení fakulty. 
To vše mi dodává energii a smysl pro moji 
práci.  

prof. Dr. Jesús Guillermo Contreras 
Nuňo (FJFI), obor Fyzika        

Pro mě je výzkum týmovou činností, 
která zahrnuje nejen vědce a studenty, ale 
také administrátory a vedoucí předsta-
vitele dané instituce. V tomto smyslu se 
domnívám, že cíle, kterých jsme dosáhli, 
patří všem členům naší skupiny, nikoli 
jednotlivci. Podle mého názoru je naším 
největším úspěchem sjednocení teorie 
a experimentální skupiny a důkaz, že pra-
cují v synergii. To nám umožnilo provádět 
velice zajímavá měření a vyvinout inova-
tivní modely, které je popisují. Zaměřili 
jsme se především na pochopení  
struktury hmoty ve velikosti menší, než je 
0.000 000 000 001 mm! Zejména studu-
jeme protony a olověná jádra zobrazená 
s pomocí extrémně energetických fotonů. 
Bylo předpokládáno, že v takových reži-
mech struktura s takovými částicemi 
dosáhne saturovaného stavu, kde je pro-
dukce nových kvantových fluktuacích, 
především gluonů, vyvážena vzájemnými 
interakcemi. S využitím modelů, které 
jsme zde již vyvinuli, jsme navrhli nejen 
experimentální podpisy pro výzkum 
tohoto efektu, ale také provádíme tato 
měření s detektorem ALICE, který se 
nachází v Large Hadron Collider v CERNu. 
Toto je stále probíhající práce, ve které 
jsme již byli velice úspěšní, ale vždy se sna-
žíme objevit něco nového. V tomto smyslu 
věříme, že náš nejvýznamnější příspěvek 
má teprve přijít. 

Nikdy jsem o odchodu z ČVUT neuvažo-
val. Přišel jsem sem teprve před několika 
lety a jsem ve své skupině velice spokojený. 
Studenti jsou schopní a motivovaní, kole-
gové velice přátelští a vždy podporují pro-
jekty, které naše skupina získala, a posky-
tují dostatek prostředků na realizaci 
zamýšleného výzkumu.

 Připravila: Vladimíra Kučerová
 [ Foto: Jiří Ryszawy, Jan Kadeřábek, Miloš Sedláček a archiv profesorů ]
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 ↖ Praktické vybavení 
inženýra na cestách – 
rýsovací potřeby,  
brýle a lékárnička.

Dokumenty vyprávějí…
[ Příběh Jindřicha Mikoleckého nechává nahlédnout na život studenta v 19. století ]

Evropa 19. a 20. století se stala 
díky překotnému hospodářskému 
a kulturnímu rozvoji, ale 
i kvůli válečným a neutěšeným 
politickým poměrům křižovatkou 
lidských osudů. Přesto může 
překvapit fakt, že dokumenty ze 
studií jednoho z frekventantů 
polytechnického ústavu, roku 1837 
narozeného Jindřicha Mikoleckého 
(či Heinricha Mikoletzky), 
doputovaly až do srdce malebné 
krajiny korutanských Alp.

Archiv ČVUT oslovila pravnučka Jindřicha 
Mikoleckého a vnučka jeho jediné dcery 
Olgy, paní Brigitta Schmid-Schmidfelden. 
Byla to právě babička paní Schmid, která se 
usídlila v korutanském Villachu a vybudo-
vala zde v roce 1914 „Hütte am Hügel“, dře-
věný domek na kopci s výhledem na horské 
jezero. Jak naše hostitelka v přátelském roz-
hovoru poznamenala, uměla její babička ještě 
dobře česky. Rodina někdejšího studenta 

nebyla ani česká ani německá, což můžeme 
usoudit už ze dvojí podoby jeho jména, obje-
vující se v získaných písemných i tištěných 
pramenech. Byla patriotická, rakouská, což 
bylo typické pro rodiny vojáků a státních 
úředníků. Otec Jindřicha Josef Mikolecký 
byl vysloužilým rakouským nadporučí-
kem, který po skončení vojenské kariéry 
vsadil na průmyslové podnikání a provo-
zoval cihelny v Josefově a bělidlo na prádlo 
ve Skalce u Opočna. Syn pokračoval v jeho 
stopách a nastoupil technická studia v Praze, 
která posléze dokončil ve Vídni. Život tohoto 
činorodého člověka byl provázen řadou pře-
kotných zvratů, které jen kopírují dějinný 
běh 19. století. Nejprve zkusil povolání stře-
doškolského profesora na reálné škole v Pešti, 
avšak kvůli politickým poměrům v Uhrách 
v době germanizujícího neoabsolutismu se 
brzy vrátil do Prahy, kde začal působit jako 
inženýr-praktikant v průmyslových podni-
cích. Z pověření strojírenské firmy Breitfeld 
a Evans, jedné z předchůdkyň pozdějšího 
koncernu ČKD, podnikl obchodní cesty 
do Ruska.

Inženýr – podnikatel – mecenáš
Mikoleckému se však dařilo i ve vlastním 

podnikání, když dokázal na vlně gründer-
ského nadšení vystihnout potřeby tehdejšího 
průmyslu a vsadil na vybudování akciové 
strojírny a vagonky při teplické hnědouhelné 
pánvi. Podílel se také na založení hnědouhel-
ných dolů v Hostomicích a sklárny v Kosto-
mlatech u Teplic. Pro něj, stejně jako pro 
mnohé začínající podnikatele, znamenal 
krach na vídeňské burze v roce 1873 velkou 
ránu, protože ho připravil o nastřádaný maje-
tek a poznamenal i jeho zdraví. Inženýr začí-
nal své další podnikání opět téměř od nuly 
a tentokrát se rozhodl pro získání koncese pro 
stavbu pražsko-duchcovské železnice, kterou 
ale záhy předal družstvu v čele s hrabětem 
Jindřichem Clam-Martinicem. Už v roce 1875 
nacházíme Mikoleckého na Ukrajině, tehdy 
součásti carského Ruska, kde se začal zabývat 
stavbou a modernizací zdejších cukrovarů, 
přičemž poskytl pracovní příležitost dalším 
českým inženýrům a úředníkům. Spolupráce 
s mnohými z nich se rozvinula v úzké osobní 
přátelství.

Z aRCHIVu
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 ↖ Vysokoškolská učebnice  
a rukopisné poznámky z přednášek.

Po deseti letech svého ruského angažmá 
se Mikolecký vrátil opět do Čech, kde přijal 
místo ředitele Škodových závodů v Plzni. 
Plzeň se stala i místem jeho osvětových 
snah, které byly logickým vyústěním jeho 
bohatých odborných zkušeností. Jako 
člen sboru obecních starších se v rámci 
technicko-hospodářské komise zasazoval 
o zkvalitnění života Plzeňanů výstavbou 
vodovodu, zavedením veřejného osvětlení 
nebo plánem tramvajové sítě. 

Vedle dalších nesčetných aktivit pod-
poroval též činnost spolkovou a  jako 
mecenáš umožnil chlapcům z chudých 
rodin studovat průmyslovou či obchodní 
školu. Je až s podivem, kolik toho stihl 
tento inženýr za svůj krátký život vykonat. 
Uprostřed plné práce a snad i v důsledku 
otřesu z  bankrotu vídeňské burzy, při 
němž se jeho zdravotní problémy poprvé 
projevily, zemřel v roce 1892, v nedožitých 
55 letech.

Z aRCHIVu
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Vznik pozůstalosti
Mikoleckého sešity ze studií, vysvěd-

čení, ale i některé z plánů ruských cukro-
varů, stejně jako velmi vzácné koncese 
pro provozování živností jeho otce a děda 
z  konce 18. století schraňovala rodina 
v dřevěné truhličce téměř 130 let od jeho 
smrti. Tímto článkem bychom chtěli kromě 
zajímavého příběhu přiblížit, jak je vytvá-
řeno archivní dědictví nejen v  Archivu 
ČVUT, ale též v jiných institucích tohoto 
druhu. Archiv písemnosti a v dnešní době 
i digitální dokumenty přejímá v největším 
objemu z úřední, vědecké, provozní a jiné 
činnosti tzv. původců, což jsou různé insti-
tuce, úřady, větší podniky apod. Protože 
ne všechny dokumenty mají historickou 
hodnotu, tedy dostatečně významnou 
výpovědní váhu o době a prostředí, v nichž 
vznikly, provádí se z nich před fyzickým 
předáním do archivu odborný výběr. Jinak 
je to s těmi, které si po smrti jejich tvůrce 

ponechává jeho rodina z piety u sebe. Mnozí 
z nás nalézají doma po svých předcích foto-
grafická alba, rodné listy, školní vysvědčení 
a jiné dědictví. Postupem času se i tyto zdán-
livě běžné dokumenty stávají archiváliemi, 
jejichž význam může překročit hranice 
rodinného krbu a mohou být zajímavé též 
pro veřejnost. Někdy takto archivář znovu-
objeví dávno zapomenutou osobnost, o jejíž 
důležitosti její současníci nepochybovali.

Motivace pro zachování rodinných 
archiválií může být různá. Osvícení jedinci 
začnou budovat a třídit svoji „pozůstalost“ 
již za svého života, jindy si hodnotu spisů 
uvědomí pozůstalé rodiny nebo jsou taktně 
osloveny přímo archivářem. Mnoho tako-
vých „nálezů“ spatří znovu světlo světa při 
gruntování bytů či stěhování. Proto velmi 
oceňujeme ty, kteří se místo radikálního 
a rychlého řešení fyzickou likvidací rozhod-
nou pro darování či prodej dokumentů ze 
své činnosti či památek po svých předcích 
do veřejného archivu.

Veškeré „přírůstky“ do archivu musí být 
pečlivě zdokumentovány. Probíhá tzv. výběr 
archiválií mimo skartační řízení. S dárcem 
či prodávajícím je sepsána smlouva, jejímž 
obsahem je mj. soupis předávaných doku-
mentů (či dokonce trojrozměrných před-
mětů) a ošetření autorských práv. Vlastnímu 
předání je archivář přítomen, písemnosti 
popř. ocení, zkontroluje fyzický stav a pro-
vede jejich výběr.

Čím je pro Archiv ČVUT fond Jindřicha 
Mikoleckého tolik výjimečný? Především 
nechává nahlédnout na studentský život 

„z druhé strany“, ze strany osobních doku-
mentů oproti úředním pramenům. Například 
bychom neměli šanci poznat, jak vypadala 
vysvědčení polytechnického ústavu z polo-
viny 19. století nebo jakým způsobem si 
studenti zapisovali přednášky. Mapuje také 
detailně kariéru inženýra s vysokým vzdělá-
ním, který se stal veřejně známou a váženou 
osobností, ale který byl i kvůli svému před-
časnému úmrtí téměř zapomenut.

Dokumenty a předměty z pozůstalosti 
tohoto zajímavého muže budou pro veřej-
nost k vidění 12. listopadu v rámci dne ote-
vřených dveří Archivu ČVUT, jenž bude  
jedním z lákadel Týdne vědy a techniky.

 PhDr. Kamila Mádrová, Ph.D., 
  Archiv ČVUT 
 [ Foto: Jiří Ryszawy ]



32 PT 4/2019

PuBlIkaCE

let

V říjnu to bude dvacet let, kdy vyšlo první 
číslo Pražské techniky v  nové podobě – 
s barevnou obálkou, větším počtem stran 
i novými tématy. Pamětníci si možná vybaví, 
že před tímto počinem přišla na začátku roku 
1999 na svět „přechodová verze“ časopisu, 
která už se sice jmenovala Pražská technika, 
avšak obsah připomínal původní Bulletin 
ČVUT. Zrod nového – „opravdového“ časo-
pisu se připravoval několik měsíců. Od jara 
1999 se ve Vydavatelství ČVUT v úzké spo-
lupráci s vedením školy intenzivně ladila 
podoba časopisu s vyššími ambicemi. Vše 
klaplo, takže se novinka – časopis s barev-
nou obálkou, rozsahem 36 stran (zatím jen 
černobílých) a pestřejším obsahem – distri-
buovala po celé škole. V akademickém roce 
1999/2000 vyšla čtyři čísla Pražské techniky.

„Začátky byly krušné, vše se celkem dařilo, 
jen s dodržováním termínů to byla vždy obtíž. 
Zpráv bylo oproti současné Technice méně, 
zato byly více obsáhlé,“ vzpomíná Ing. Ida 
Skopalová, členka redakční rady časopisu 
za  FBMI, která byla šéfredaktorkou PT 
v letech 1999 až 2007. „Každopádně pro mě to 
byla velká pracovní kapitola a jsem moc ráda, 
že díky současné šéfredaktorce Vlaďce Kuče-
rové se Pražská technika těší mezi studenty 
a zaměstnanci velké oblibě. Díky grafičce 
Lence Klimtové a fotografu Jirkovi Rysza-
wému má časopis vysokou grafickou úroveň 
a díky mnoha přispěvatelům nemá nouzi 
o aktuální a zajímavé zprávy.“ Od roku 2008 
je časopis plně v barvě, náklad se postupně 
zvýšil na současných 5 000 výtisků. Jeho 
elektronická verze je na mediatéce ČVUT, 
archivní čísla (od roku 2008) jsou přístupná 
na webu Nakladatelství ČVUT. 

 ↖ nejen přinést informace, ale i pobavit. 
takové bylo přání prof. Petra Zuny, „otce-

-zakladatele“ nové podoby univerzitního 
časopisu. V editorialu, otištěném v čísle 
(01) 1999/2000 (datum vydání 27. 10. 1999), 
vyzval akademickou obec ČVut, aby se stala 
spolupracovníkem časopisu, aby univerzita 
byla prezentována na úrovni, která jí náleží…

Už dvacet let informuje o dění na ČVUT časopis Pražská 
technika. Jak šel čas, měnilo se redakční zpracování, 
grafika i tisk. Z počátečního černobílého občasníku dospěl 
do zpravodajského periodika, přinášejícího aktuální 
informace z mnoha oblastí univerzitního života. 
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pražská technika nahradila před 20 lety tehdejší Bulletin ČVut, který byl především interním časopisem 
a informoval hlavně o vnitřním dění na univerzitě. O významu ČVut, o jeho aktivitách a cílech však bylo třeba 
informovat i širší veřejnost. Pracovníci univerzity i studenti si potřebovali uvědomit význam těchto kontaktů 
a kromě toho i vliv měnících se vnějších podmínek. Samozřejmě i nový přístup k vnitřnímu dění na škole, 
k novým vazbám mezi fakultami a součástmi, byl důvod ke změně pojetí časopisu. Vnější podmínky se 
měnily, začal platit nový Zákon o vysokých školách 111/1998 Sb. V něm fakulty ztrácely samostatnost, a to 
samozřejmě bylo předmětem diskusí, pro něž se Pražská technika stala vhodným prostředkem. 
Při tvorbě Pražské techniky nám byly příkladem některé časopisy jiných vysokých škol, ale vycházelo se 
i z reakcí a požadavků denního tisku a z jeho ne vždy zcela objektivního ovlivňování vysokoškolského pro-
středí a vzdělání. Změna časopisu byla prodiskutována v kolegiích i dalších grémiích. Byly samozřejmě při-
pomínky, z nichž ty zásadní byly vzaty v úvahu. Potřebná změna byla schválena, byl určen obsah. Diskutoval 
se i název, Pražská technika zvítězila. Vlastní realizace již proběhla bez větších problémů. Myslím, že první 
číslo se zdařilo a další čísla s drobnými změnami následovala. Do obsahu se více začaly zapojovat jednotlivé 
fakulty, součásti i studenti.
Že se Pražská technika ujala, stále se rozvíjí a je respektovaným univerzitním časopisem, který doplňuje i PR 
školy, je zřejmé. Časopis existuje 20 let a díky jeho redakci a vedení je důstojným a věcným reprezentantem 
ČVut.  Já i dnes sleduji každé číslo, které je pro mě důležitým informátorem o vnitřním dění na univerzitě, 
o vnějších vztazích, o vazbách a názorech při hodnocení univerzity i o jejích hlavních aktivitách.
Do dalších let přeji Pražské technice, aby si udržela své postavení a zůstala důstojným reprezentantem ČVut. 

 prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c. FEng., emeritní rektor ČVut

ČASOPIS 
ČVUT V PRAZE

3/2019TECHNIKA
PRAŽSKÁ

↖  jak šel čas – od Bulletinu ČVUT přes černobílou Pražskou techniku z prvního pololetí roku 1999, která měla od října 1999 
výpravnější podobu, až po moderní zpravodajský časopis. Prvním číslem v plné barvě, tištěném na ofsetu, byla PT 1/2008.  

↙  Ukázka stránek v prvním roce života (PT 1 – 1999/2000) 
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jak vidí pražskou techniku osobnosti ČVUT?
1. Čtete pravidelně Pražskou techniku? Máte svoji oblíbenou rubriku? Co vás na stránkách časopisu nejvíc 
zajímá, ev. můžete uvést článek, který vás zaujal v poslední době?

2. Co byste popřáli univerzitnímu časopisu do příštích (minimálně dvaceti) let? Na jaké téma – kromě 
aktuálního zpravodajství – by se podle vás měl více zaměřit?

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., 
předseda Akademického senátu 
ČVUT, vedoucí Katedry teoretické 
informatiky FIT ČVUT

1. Pražskou techniku si prohlížím a čtu 
pravidelně. Jedná se o časopis, jehož cílem 
je poskytovat základní informace o pod-
statném dění na ČVut. líbí se mi, že jsou 
prezentována nejen témata související 
s výukou, výzkumem a spoluprací s průmy-
slem, ale časopis se typicky zabývá i dal-
šími oblastmi života naší univerzity, jako 
jsou kulturní a sportovní akce nebo život 
a aktivity studentů na ČVut. Jednu oblíbe-
nou rubriku přímo nemám, nejčastěji si asi 
čtu rozhovory s osobnostmi ČVut a také se 
rád dozvídám o odborných tématech, která 
jsou řešena na různých pracovištích ČVut. 
Záběr technického vzdělání a výzkumných 
témat, které ČVut poskytuje a na ČVut se 
řeší, je opravdu široký. Pražská technika 
je tak podle mě významným zdrojem 
informací jak dovnitř ČVut – pro budování 
povědomí o ostatních pracovištích a vznik 
případných spoluprací uvnitř ČVut, tak 
i vně – pro (re)prezentaci ČVut navenek.

2. Pražské technice bych chtěl popřát 
mnoho dalších úspěšných let existence 
a především co nejvíce čtenářů. S tím sou-
visí i přání, aby se prostřednictvím časo-
pisu dále dařilo přinášet čtenářům co nej-
více zajímavých informací z ČVut. Dopo-
ručil bych uvažovat také o anglické verzi 
časopisu, která by se mohla vydávat třeba 
s delší časovou periodicitou. Pomocí 
takové verze časopisu bychom mohli pre-
zentovat ČVut i směrem do zahraničí.

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., 
rektor ČVUT 

1. Pražskou techniku čtu pravidelně a rád. 
nedá se říci, že bych měl oblíbenou 
konkrétní rubriku, čtu ji celou a vždy se 
dozvím něco zajímavého. V poslední době 
jsem si velice rád přečetl články předsta-
vující naše strategické projekty do budou-
cích let v rámci tématu Věda a pokrok. Je 
dobře, že se náš časopis nevěnuje jen 
tématům technickým, ale i kulturním, 
když například představil úspěšnou cestu 
našeho orchestru do Cambridge.

2. Pražské technice bych chtěl popřát 
do dalších let, aby byla stále tak pěkným 
časopisem, aby ji s chutí četli čtenáři 
z řad našich studentů a zaměstnanců, 
ale i veřejnosti, aby informovala tak pou-
tavě, jak to činí, o dění na naší univerzitě 
a o všech úspěších a záměrech, které před 
námi stojí. Pro mě je papírový časopis 
daleko milejší než elektronická podoba, 
a tak se budu těšit na další nové sešity 
Pražské techniky. Jak je naše univerzita 
širokospektrá, tak by měla být i Pražská 
technika. Děkuji všem, kteří ji připravují, 
a přeji jim hodně radosti z budoucí práce.

Ing. Lucie Orgoníková,  
kancléřka ČVUT

1. Pražskou techniku čtu pravidelně, pro-
tože mi chodí tzv. na stůl. Obecně mě 
zajímají všechna témata, která se týkají 
skvělé práce našich odborníků z fakult 
a ústavů. nikdy nepřestanu obdivovat, 
jak jsou schopní a co vše umí vymyslet, 
a navíc pak i uvést do praxe. V červnovém 
čísle to byl např. článek o nejnižší protihlu-
kové stěně, která má výšku jen 30 centi-
metrů a dokáže tak ztlumit hluk napří-
klad ve městě u projíždějících tram-
vají. Dobré produkty potřebují dobrou pro-
pagaci, a že tuto stěnu vyvinuli na katedře 
železničních staveb Fakulty stavební ČVut, 
to bych se bez Pražské techniky těžko 
dozvěděla. Oblíbená rubrika jsou Studenti. 
Myslím, že je důležité slyšet/číst jejich 
podněty a názory,. co by se na ČVut mělo 
zlepšit, co jim tam chybí, s čím jsou naopak 
spokojeni apod. 

2. Přeji časopisu minimálně dalších dvacet 
let úspěšného fungování. Zajímal by mě 
pohled na univerzitní školy v zahraničí, 
abychom měli nějaký obraz pro srovnání 
a mohli se třeba něčemu přiučit nebo si 
říct „to děláme lépe“ :-)
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Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.,
předseda Správní rady ČVUT

Časopis Pražská technika pravidelně pro-
hlížím a je pro mne zajímavým průvodcem 
po různých aktivitách celého ČVut. Jsou pro 
mne zajímavé jak „společenské“ informace 
o akcích, setkáních a sportovních a kultur-
ních aktivitách rozvíjených v rámci univerzity, 
tak články o výzkumných pracích a vzdělá-
vacích programech, které jednotlivé fakulty 
nabízejí. Domnívám se, že největší zásluhou 
časopisu je, že pomáhá překonávat jistou 
izolovanost jednotlivých částí školy, danou 
jak dislokací na různá místa Prahy i mimo 
ni, tak poměrně uzavřeným a autonomním 
postavením jednotlivých fakult. Mnoho 
inženýrů se tak prezentuje, že jsou absol-
venty fakulty strojní nebo stavební nebo jiné, 
a ne jako absolventi ČVut. Správní rada si 
nesmírně váží vysoké odbornosti jednotli-
vých pracovišť, pravidelně však upozorňuje 
na potřebu co nejširšího pohledu absol-
ventů a mezioborovou spolupráci, kterou 
čím dál více požaduje současná praxe. Časo-
pis je v tomto směru jedním z nástrojů, který 
ukazuje celou pestrost všech směrů univer-
zity a pomáhá utvářet „Pražskou techniku“ 
jako jednotnou školu.  Úspěch na tomto poli 
je proto moje přání pro časopis i univerzitu.

prof. Ing. Petr Hájek, CSc.,
místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT,
vedoucí Katedry konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT 

Pražskou techniku čtu pravidelně téměř od jejího vzniku. na tomto časopisu považuji 
za nejcennější, že přináší komplexní přehled o tom, co se na ČVut děje, ať již v oblasti 
vědeckovýzkumné, pedagogické nebo i společenské. Časopis je podle mě velmi uži-
tečný z hlediska poskytování aktuálních informací ven mimo akademické prostředí, 
ale i směrem dovnitř. Řada akademických pracovníků je zaměřena na řešení svého 
problému a práci v menších výzkumných týmech a často chybí informovanost a prová-
zanost s jinými technickými obory na ČVut, které mohou řešit podobné nebo návazné 
problémy. a právě Pražská technika přináší informace ze širokého spektra činností, 
které tak mohou motivovat i k posílení vnitřní spolupráce a samozřejmě i s jinými 
subjekty mimo ČVut. Širší multioborovou spolupráci považujeme i v rámci Rady pro 
vnitřní hodnocení za jeden z klíčových prvků dalšího zvyšování kvality vědeckový-
zkumné a pedagogické práce na ČVut. Z tohoto pohledu nemohu jednoznačně jme-
novat svoji nejoblíbenější rubriku. Zajímá a baví mě sledovat rozmanitost výzkumných 
prací řešených na různých součástech ČVut. Mám radost, když mohu číst o zajímavých 
výsledcích mladých kolegů, doktorandů a postdoků. Mnohdy jde o zdánlivě malé 
objevy, nicméně velmi důležité pro naplňování celé mozaiky činností na ČVut, ukazu-
jící kreativitu a veliký potenciál. Za to bych rád redakci Pražské techniky poděkoval. 
Dvacetiletá existence časopisu Pražská technika je jasným důkazem jeho kvality 
a současně i rozsahu a kvality činností realizovaných na ČVut. Přeji tedy Pražské 
technice a celému ČVut dostatek kvalitních výsledků v oblasti vědeckovýzkumné, 
pedagogické i navazujících dalších činností, o kterých lze a je třeba informovat neje-
nom pracovníky ČVut, ale i širší veřejnost a odborníky z praxe. Stálo by za úvahu, zda 
do budoucna nevydávat časopis i v anglické nebo dvojjazyčné verzi. Řada prezento-
vaných výsledků je na výborné mezinárodní úrovni a širší internacionalizace školy je 
podle mě jeden z klíčových úkolů ČVut do budoucna. Časopis Pražská technika by 
k tomuto mohl přispět.

TECHNIKA
PRAŽSKÁ

 ↘ Kromě pravidelných 
šesti čísel ročně (tři 
v každém semestru) jsou 
příležitostně vydávány 
i Speciály Pražské techniky. 
Vlevo obálka vydání pro 
veletrh studentských 
příležitostí Gaudeamus 
(vyšlo v dubnu 2008), 
vpravo Speciál k 310 letům 
univerzity (vydán v prosinci 
2017).    

 Připravila: Vladimíra Kučerová   [ Foto: Jiří Ryszawy a Miloš Sedláček ]
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Novinky z Nakladatelství ČVUT

Zapomenutá generace / Čeští architekti na Slovensku

Matúš Dulla, Ľubomír Mrňa,  Katarína Haberlandová, Soňa  Ščepánová, 
Miroslav Pavel, Nina Bartošová, Jana Pohaničová, Danica Šoltésová

První vydání, 408 stran, ISBN 978-80-01-06600-3

Při příležitosti stého výročí příchodu silné vlny českých architektů na Slovensko při-
bližuje kniha jejich životní osudy a architektonická díla. Přináší informace o stovkách 
architektů a v doposud nejpodrobnějších biografiích se zde například dočtete o životě 
a díle rondokubisty a funkcionalisty Klementa Šilingera, anebo o slovenské etapě 
působení světoběžníka Vladimíra Karfíka. 

Mobilizační techniky v oblasti páteře

Ludmila Salabová, Simona Hájková, Irena Novotná

Dotisk prvního vydání, 116 stran, ISBN 978-80-01-06061-2

Publikace vznikla z potřeby usnadnit praktickou výuku manuál-
ních technik a mobilizací, které jsou nedílnou součástí vědomostí 
a dovedností jak při studiu fyzioterapie, tak i v práci fyziotera-
peutů.
Monografie se zabývá vyšetřením a diagnostikou funkčních 

poruch pohybové soustavy. Je metodicky rozdělena na úsek krční páteře, hrudní 
páteře, žeber, bederní páteře a SI skloubení. Její největší přínos ale spočívá ve fotogra-
fické dokumentaci, která je při nácviku praktických dovedností nezastupitelná.
Kniha navazuje na skripta Mobilizace periferních kloubů, jejichž vydání bylo a je stu-
denty vyhledáváno a zájem o ně předčil všechna očekávání. 

Skripta

Fakulta stavební
Bubeník, František; Zindulka, 
Ondřej: Matematika 1

Charvát, Jura; kelar, Václav; 
Šibrava, Zdeněk: Matematika 1 
/ Sbírka příkladů

Charvát, Jura; kelar, Václav; 
Šibrava, Zdeněk:  Matematika 2 
/ Sbírka příkladů

Fakulta strojní
linkeová, Ivana: Constructive 
Geometry

linkeová, Ivana; Hlavová, 
Marta; Pajerová, nikola:  
Constructive Geometry  
/ Exercises

Fakulta elektrotechnická

Boháček, Jaroslav: Metrologie

Fakulta informačních  
technologií
Šestáková, Eliška: automaty  
a gramatiky / Sbírka řešených 
příkladů

 ↘ Kdo dneska ví o českých 
architektech působících 
na Slovensku? Kolik jich bylo? 
Desítky? Stovky? Vrátili se? 
Zůstali? Která díla vznikla na jejich 
rýsovacích prknech? Nezapomněli 
jsme na ně?

Ludmila Salabová

Mgr. Simona Hájková, Ph.D.

Mgr. Irena Novotná

Mobilizační techniky 
v oblasti páteře
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Čeští architekti  
na Slovensku

Matúš Dulla a kolektiv

„Kdo dneska ví o českých architektech působících 
na Slovensku?“ Kolik jich bylo? Desítky? Stovky? Vrátili se? 
Zůstali? Která díla vznikla na jejich rýsovacích prknech?  
Nezapomněli jsme na ně? 

Kniha, která vychází při příležitosti stého výročí 
příchodu nejsilnější vlny českých architektů na Slovensko, 
přibližuje historii jejich působení, připomíná význam jejich 
díla a všímá si jeho společenské a kulturní souvislosti. Klade si 
však také otázku, jestli se jejich architektura lišila z nějakého 
etnického hlediska, anebo jestli byli všichni nadšeni moder-
nou, a sleduje, jak se stavěli k pražským vlivům, k předlohám 
z Bauhausu, od Le Corbusiera anebo od F. L. Wrighta. 

V doposud nejpodrobnějších biografiích zde na-
jdete líčení pohnutých osudů, významná, ale i zapomenutá 
díla rondokubisty i funkcionalisty Klementa Šilingera, autora 
slavného bratislavského bytového domu Avion Josefa Marka, 
nesmírně plodné dvojice Aloise Balána a Jiřího Grossmanna, 
anebo architektonicky, ale i lidsky skvělého Jindřicha Mer-
gance. Z těch, kteří učili první slovenskou architektonickou 
generaci, se dočtete o slovenské etapě působení světoběžníka 
Vladimíra Karfíka, zachránce Bratislavského hradu Alfreda 
Piffla a spoluzakladatele pražské moderní avantgardy Jana  
E. Kouly.  

Kniha, napsána s obdivem vůči velkému dílu čes-
kých architektů, nezapomíná porovnat jejich práci s tím,  
co souběžně vznikalo na Slovensku.

Knihu napsala skupina slovenských a českých his-
toriček a historiků architektury, které pro tento projekt získal 
Matúš Dulla, profesor působící na fakultách architektury 
ČVUT v Praze i STU Bratislavě. Jsou to příslušníci čtyř ge-
nerací, přičemž ti starší z nich ještě osobně znali zmiňované 
velké postavy architektonické historie a ti mladší si s odstupem 
času uvědomili dluh, který má česká a slovenská historiografie 
vůči těm českým a moravským architektům, kteří spojili své 
osudy se Slovenskem. Česko-slovenská blízkost, kterou zmí-
něné stovky architektů vytvářely, se v knize projevila tím, že 
její statě jsou také psány česky i slovensky – tak totiž mluvili 
i psali také architekti, kterým se kniha věnuje. 
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PROGRAM AKCÍ
NA ZIMNÍ SEMESTR 

ŘÍJEN

EFEKTIVNÍ STUDIJNÍ METODY A NÁŠ MOZEK

středa 16/10, 17—20 h

JAK ZVLÁDAT STRES I—III
pedagog a lektor Mgr. et Mgr. Jakub Švec 
čtvrtky 31/10, 7/11, 14/11, 17—20 h

VŠE O INVESTICÍCH
lektor Ing. Miroslav Škvára, MBA 
čtvrtek 5/12, 17—20 h

KRITICKÉ MYŠLENÍ
lektor Ing. Jan Mojžíš
středa 9/10, 17—20 h

PARTNERSKÉ VZTAHY I—IV

čtvrtky 3/10, 10/10, 17/10, 24/10,  17—20 h

ONLINE SEZNAMOVÁNÍ
socioložka a psychoterapeutka Markéta Šetinová
čtvrtek 12/12, 17—20 h

SEBEVĚDOMÍ, SEBEDŮVĚRA A STRACH I—III 
lektor Ing. Lukáš Kučera 
středy 13/11, 20/11, 27/11, 17—20 h

TRÉNINK PAMĚTI
lektorka Ing. Dana Steinová 
středa 6/11, 17—20 h

JEDNORÁZOVÉ A VÍCEDÍLNÉ AKCE

CENTRUM
INFORMAČNÍCH

A PORADENSKÝCH
SLUŽEB ČVUT

Akce CIPS jsou určeny pro studenty ČVUT. Zdarma.
Registrace nutná: www.cips.cvut.cz/akce
Více informací: seminare@cips.cvut.cz

CIPS – Studentský dům, přízemí
Bechyňova 3, Praha 6-Dejvice 

www.cips.cvut.cz,      CIPS ČVUT

WORKSHOP #PRSAKOULE
školitelé Loono týmu
středa 2/10, 18—20 h

LISTOPAD

JAK SE EFEKTIVNĚ UČIT
pedagog a lektor Mgr. et Mgr. Jakub Švec
čtvrtek 28/11, 17—20 h 

FINANČNÍ GRAMOTNOST
lektor Ing. Miroslav Škvára, MBA 
čtvrtek 21/11, 17—20 h

KOUČOVÁNÍ
koučka Ing. Markéta Veljačiková
každé uterý, 1/10—10/12, 14—17.30 h

DIVADELNÍ DÍLNA
lektorka Eva Helebrantová
každé úterý, 1/10—10/12, 17—19 h

HUDEBNÍ DÍLNA
hudebník Jan Chromeček
každé úterý, 1/10—10/12, 19.30—21.30 h

ZÁŘÍ— PROSINEC

KURZ KRESBY
lektorka Eva Votavová
každé pondělí, 30/9 —9/12, 15.45— 17.45 h

PRAVIDELNÉ AKCE

KURZ MALBY
lektorka MgA. Tereza Karolina Grover Mílová
každé pondělí, 30/9—9/12, 18—20 h

psycholog Mgr. Pavel Rataj

lektorka Ing. Mgr. Radka Loja

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
lektorka PhDr. Svatava Švihlíková 
středa 23/10, 17—20 h

PODNIKÁNÍ PŘI STUDIU
lektor Vojtěch Obr
středa 30/10, 17—19 h

PROSINEC

2019/2020

JAK ŘÍDIT SÁM SEBE A ZVLÁDAT SVÉ EMOCE I—V

pedagog a lektor Mgr. et Mgr. Jakub Švec
1. skupina: úterky 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 14—16 h
2. skupina: středy 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12,  9—11 h

cyklus pro doktorandy

Knihkupectví
nabízí také produkci
dalších nakladatelů
(i zahraničních). 

Knihy lze snadno objednat přes e-shop  

https://eobchod.cvut.cz/

Kam pro skripta
 a publikace?
Do Univerzitního knihkupectví 
odborné literatury!

↘ skripta, učebnice, monografi e 
 a další knihy z produkce 
 České techniky – nakladatelství ČVUT 
 a tituly VŠCHT Praha

Prodejna, která je největším specializovaným 
technickým knihkupectvím v České republice, 
sídlí v přízemí Národní technické 
knihovny (Technická 6, Praha 6).



PRAHA:
Fakulta stavební, Fakulta strojní, Fakulta elektrotechnická, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 

Fakulta dopravní, Fakulta biomedicínského inženýrství, Fakulta informačních technologií, 
Masarykův ústav vyšších studií, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)

DĚČÍN:
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta dopravní

NOC VĚDCŮ NA ČVUT
ŠETRNĚ K PLANETĚ
27/9/2019 OD 17.00 HOD.

Noc plná vědy na pracovištích v Praze i v Děčíně!

VÍCE O NAŠEM PROGRAMU NA WWW.NOCVEDCU.CZ

 Č E S K O S L O V E N S K Ý  Č A S O P I S

PRO FYZIKU
mediální národní
partneři

mediální partneR
regionální

lokální 
organizátor

národní
koordinátor

Za podpory


